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Khi quan sát hiện tình nền dân chủ của nước Mỹ qua theo dõi cuộc vận động tranh 

cử tổng thống của bà Hillary Clinton và ông Donald Trump trong tâm trạng lo âu 

và bực bội trước cuộc khủng hoảng của Obamacare, có lẽ không ít người phải đi 

tới kết luận dân chủ Mỹ và luật y tế đại chúng của ông Obama có những điểm 

tương đồng “lạ kỳ” cho dù chẳng hay ho gì: cả hai đều hỏng.  

Dân chủ và y tế đại chúng đều là những “nhu yếu phẩm” cho cuộc sống xã 

hội, cuộc sống của con người. Đó là những chỉ dấu của sự tiến bộ, lành mạnh của 

cuộc sống chính trị của đất nước, của sinh hoạt xã hội và đời sống con người. Nước 

Mỹ lâu nay vẫn được xem là nước tiên phong về dân chủ phương tây. Ngược lại, 

về y tế đại chúng, nước Mỹ chỉ mới là trẻ tập đi chập chững, trong khi nhiều nước 

phương tây đã có kinh nghiệm cũng 50-60 năm. Thế nhưng hai mặt hàng nhu yếu 

phẩm này đang hỏng. Đang bị lạm dụng. Cho nên không dùng được. Có nghĩa là 

đời sống chính trị của đất nước đang bị đe dọa, lợi ích của ngươi dân không còn 

được thể hiện, và cuộc sống của con người cũng đang chịu nhiều bất trắc vì sức 

khỏe không được bảo đảm. Hay đúng hơn, không được bảo hiểm đúng mức. Và cái 

hỏng cua dân chủ nước Mỹ và y tế đại chúng dường như có cùng nguồn gốc. Hay 

đúng hơn nữa, cái hỏng của y tế đại chúng có thể truy nguyên từ cái hỏng của nền 

dân chủ vô trach nhiệm ở nước Mỹ. 

Cái hỏng của dân chủ Mỹ thì chúng ta đã rõ. Cứ tính xem thực sự chính 

quyền Obama đã làm được gì đến nơi đến chốn trong tám năm qua khi những gì 

ông định làm đều bị đảng Cộng Hòa phong tỏa. Mưu sự tại một đảng, thành sự tại 

đảng đối nghịch. Chuyện súng đạn bế tắc. Chuyện di dân tắc nghẽn. Chuyện y tế 

nửa vời. Giáo dục cải cách chẳng đi đến đâu. Và những cải cách cần thiết cho hệ 

thống Social Security và Medicare, Medicaid chẳng ai đụng đến. Tối cao Pháp viện 

thì từ mười tháng nay để trống chiếc ghế của ông Antonio Scalia đến độ tám ông 

bà còn lại cũng không dám đi họp vì sợ ông hiện lên bóp cổ. Thượng Viện và Hạ 

Viện tuy vừa được tăng lương nhưng càng nổi tiếng trong bao nhiêu năm qua chỉ 

ngồi chơi xơi nước, hay tệ hơn nữa, hai đảng phá nhau bởi vì đường ranh giữa con 

voi và con lừa đang ngày càng đậm nét và người ta không còn qua lại, nhìn mặt 

nhau nữa. Nếu Dân Chủ không hỏng thì cử tri đã không điên tiết, nổi giận, tuyệt 

vọng, mở đường cho ông Trump ra tranh cử đánh bạt tất cả những chính khách 

“chính thống” của Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ đã có thể cử ra một người more 

likeable, more trustworthy.  



Phân tích sâu hơn nữa, dân chủ nước Mỹ hỏng vì nước này đã trở thành 

DSA thay vì USA – Phân Chủng Quốc (Disunited States of America) thay vì Hiệp 

Chủng Quốc (United States of America). Dân chủ lưõng đảng có sức mạnh và hiệu 

quả trên nền tảng “cùng nhìn về một hướng” (lợi ích của người dân), trong khi hai 

đảng ngày càng nhìn về những hướng khác nhau. Đảng Cộng Hòa thì nuối tiếc một 

đất nước “vang bóng một thời” của người lập nghiệp da trắng (white settlers) cho 

nên chủ trương bảo thù, chẳng thể thay đổi gì hiến pháp, các tu chánh án, trong khi 

đảng Dân Chủ thì cho rằng là một đất nước của di dân, nước Mỹ phải nhìn đến 

khối đông toàn cầu hóa này. Tệ hơn nữa, những nhóm lợi ích đặc biệt, như thế lực 

tài phiệt trên Wall Street, hay tổ chức như Hiệp hội Súng Quốc gia NRA đã thông 

qua giới vận động hành lang chuyên nghiệp để nắm hết cả hồn lẫn xác của nhiều 

người dân cử, cho nên họ chẳng còn là “của dân do dân vì dân” nữa. Càng ngày 

người ta chỉ càng thấy những dị biệt ý thức hệ có tính mâu thuẫn đối kháng 

(mutually exclusive), không thể thỏa hiệp được. Bởi thế, khi đối thoại giữa hai 

đảng ngày càng như giữa những người điếc, làm sao người ta có thể đồng thuận  

đưọc mà tiến tới. 

Obamacare chính là nạn nhân của sự bế tắc này, hay đúng hơn nữa, của sự 

lạm dụng, phá hoại này. Những người Cộng Hòa không thể phủ nhận kinh tế dưới 

thời ông Bush đã tan nát với cuộc khủng hoảng suy thoái bắt đầu từ giữa năm 2007 

do thị trường địa ốc bị sụp đổ. Nhưng chưa người Cộng Hòa nào dám thực sự phê 

phán đường lối kinh tế Bushonomics, bởi vì kinh tế Bush chính là kinh tế học kinh 

điển supply-side economics của Cộng Hòa. Ngược lại, cũng chưa có người Cộng 

Hòa nào, kể cả ông chủ tịch phe đa số tại Thượng Viện Mitch McConnell và chủ 

tịch Hạ Viện Paul Ryan có một lời nhìn nhận, dù chỉ là xã giao, theo tập tục chính 

trị “political correctness” và “civility”, là Tổng thống Obama đã phục hồi đưọc nền 

kinh tế. Thay vào đó, họ chỉ tìm cách “vạch lá tìm sâu” để nêu ra những giới hạn 

trong sự hồi phục này, mặc dù mọi phân tích đều chỉ ra chính vì sự thiếu hợp tác, 

thỏa hiệp của họ mà Obamanomics chưa phát huy hết tác dụng có thể có của nó. 

Nhưng sự thực vẫn là sự thực. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay chỉ còn 4.9%, so với 

9.9% cách đây đúng 7 năm. Trong số những nền kinh tế phương tây đã phát triển, 

kinh tế Mỹ vững mạnh nhất. Khi những người Cộng Hòa không dám nhìn nhận 

những điều đó, không những đó là một sự hẹp hòi thiếu “văn minh chính trị”, nó 

còn cho thấy một sự đui mù lạc lối nguy hiểm. Nguy hiểm bởi vì nếu Cộng Hòa là 

đối lập, họ sẽ tìm cách đắp mô gây chướng ngại trên con đường đi tới. Nếu là đảng 

cầm quyền, họ lại sẽ dẫn đất nước đi theo con đường Trump hay con đường Bush! 



 Nhưng Obamacare, hay Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Y tế Khả kham 

(Patient Protection and Affordable Care Act – ACA) mà Tổng thống Obama đã 

may mắn được Quốc Hội thông qua ngày 23-3-2010 nhờ ông được trời thương cho 

nên cho đảng Dân Chủ nắm đa số tại cả hai viện vào thời điểm đó (đến cuộc bầu cử 

vào tháng 11 năm 2010, đa số này bị phong trào Tea Party mới bùng lên lại trong 

đảng Cộng Hòa xóa như vết chân trên cát) đã chịu một số phận khắc nghiệt đáng là 

một “case study” (điển cứu) của cái hỏng của dân chủ Mỹ. Điều căn bản nhất, cả 

hai đảng chưa hề đạt được sự nhất trí y tế đại chúng là một định chế không thể 

thiếu được trong một nước văn minh, tiến bộ như nước Mỹ. Sự khác biệt căn bản: 

Dân Chủ thì cho rằng y tế đại chúng là lợi ích sống còn của ngưòi dân, Cộng Hòa 

thì quan niệm y tế đại chúng chỉ tập hư cho người dân, làm cho di dân ỷ lại. Khi họ 

nghĩ rằng luật này là một thành công quá lớn cho Dân Chủ, một thất bại quá nặng 

cho Cộng Hòa, thì đương nhiên, bao nhiêu thâm thù họ đều trút lên đầu Obamacare 

ngay khi còn nằm trong nôi (đến năm 2014, Obamaca mới “tập đi”, tức chính thức 

áp dụng). Đã có bao nhiêu lần người Cộng Hòa ở cả hai viện tìm cách hủy bỏ luật 

ACA? Không dưới 40 lần thất bại! Bao nhiêu lần họ tìm cách gây khó khăn, trở 

ngại khiến cho luật này khó được áp dụng viên mãn? Họ đã lắm khi thành công. Ví 

dụ nổi bật nhất là một số tiểu bang theo Cộng Hòa đã không chịu mở rộng chương 

trình Medicaid cho những người không có bảo hiểm y tế, và cũng không mở ra thị 

trường tự do (exchanges) của liên bang để cho người ta đi tìm bảo hiểm! Chính sự 

thu hẹp thị trường có chủ ý không tốt này đã làm cho số người được mua bảo hiểm 

ít đi và bảo phí gia tăng! 

Thay vì đồng ý là luật y tế đại chúng về căn bản phải được duy trì vì lợi ích 

của người dân, hay ít nhất của gần 50 triệu người không có bảo hiểm, và hai đảng 

phải cùng hợp sức giải quyết những khó khăn ban đầu không tránh được còn tồn 

tại, đảng Cộng Hòa cứ nhất quyết đòi “Giết, giết, giết”, cho nên những vấn đề cũ 

không được giải quyết, những vấn đề mới hẳn phải phát sinh. Chúng ta biết theo 

báo cáo mới đây, bảo phí của Obamacare sẽ tăng đến mức 22% trong chương trình 

chủ yếu thong dụng nhất trong năm 2017. Những công ty bảo hiểm đang tăng giá 

và rút lui một phần trên những thị trường giao hoán bảo hiểm của lien bang vì 

muốn chận đứng thua lỗ do có những khách hàng bệnh hoạn nhiều hơn mức dự 

tính. Tháng 11 này vào mùa ghi tên mua bảo hiểm, và các công ty bảo hiểm trông 

đợi có nhiều hơn khách hàng trẻ và lành mạnh để “bù lỗ”. “Chương trình bạc căn 

bản” (được gọi là benchmark silver plan) – trợ giá liên bang sẽ tính dựa theo đó – 

ước tính $196/tháng trong năm tới. Con số này dựa trên giá của một người mua 

bảo hiểm 27 tuổi trên 39 tiểu bang có thị trường healthcare.gov của liên bang, cùng 



với bốn tiểu bang và Washington D.C. có thị trường riêng của mình. Trong năm 

2016, bảo phí chỉ tăng 7.2%.  

Tuy nhiên, theo phân tích của giới chuyên ngành, phần lớn khách hàng của 

Obamacare được chính sách trợ giá bảo hiểm của liên bang bảo vệ trước sự tăng 

giá này, nhất là nếu họ trở lại thị trường để mua bảo hiểm trở lại sau khi thời điểm 

ghi danh được mở lại từ ngày 1-11. Khoảng 85% người theo Obamacare được trợ 

giá, cho nên có thể hạ thấp bảo phí xuống dưới mức 10% lợi tức của họ. Theo 

CNN, những viên chức liên bang nhấn mạnh sự quan trọng trong xem xét lại 

những lựa chọn có thề có trong năm 2017 bởi vì mức trợ giá (subsidies) và bảo phí 

thay đổi hàng năm. Nếu không xem lại, kể như khách hàng tự động ghi danh vào 

chương trình cũ mà không hay biết gì giá có thể đã tăng. Khoảng 77% khách hàng 

có thể tìm được bảo hiểm với mức bảo phí dưới $100 một tháng sau khi được trợ 

giá. Bởi vậy, theo giới phân tích, ba cái chuyện tăng bảo phí đang được làm ầm ĩ, 

đánh trống thổi kèn bởi vì đó là một phản xạ bình thường mà giới truyền thông hữu 

khuynh hay những “nhà báo độc lập” quá nhàn rỗi đáng chịu trách nhiệm. Đáng lo 

chính là chính phủ liên bang phải trợ giá nhiều hơn vì chuyện bảo phí gia tăng này, 

nhưng chương trình này phi tổn vẫn còn thấp hơn mức Văn phòng Ngân sách Quốc 

hội CBO ước tính trước đây, do số người ghi danh ít hơn, và bảo hiểm cũng “ăn ít 

hơn”. Tuy nhiên, cũng đáng lo phần nào là một số công ty bảo hiểm đã “đào 

nhiệm” khỏi thị trường Obamacare. Đương nhiên, khách hàng kiếm cho ra công ty 

bảo hiểm cũng khó hơn, kiếm cho ra bác sĩ hay nhà thương cũng phải đỏ mắt hơn.  

Trong khi Obamacare đang trải qua “mot thời trăn trở”, những nhà quan sát 

chuyên ngành cho rằng đây là “cơn sốt dậy thì” phải có, chẳng có gì lạ. Một lý do 

là vì các công ty bảo hiểm trước đây đưa ra giá quá hạ để cạnh tranh khách hàng, 

nay thấy hố, phải điều chỉnh. Một phần là vì những người trẻ còn quá ỷ y cho nên 

chẳng chịu mua bảo hiểm, cứ chờ nước đến chân, cho nên qui luật nhà hàng buffet 

(có người tạp ăn thì cũng có người chừng mực) không được áp dụng. Các công ty 

bảo hiểm đang đòi hỏi chính phủ phải có chương trình bảo hiểm rũi ro cho các 

công ty bảo hiểm trước những bệnh nhân “có tiền sử” (pre-existing conditions) 

bệnh quá mức mới chịu mua bảo hiểm và những người mua bảo hiểm quá hạn 

kỳ… Khoảng 10.4 triệu người đã mua bảo hiểm Obamacare tính đến từ 30-6, và 

khoảng 10 triệu người ước tính sẽ ghi tên vào cuối năm. Cho nên tỷ lệ người không 

có bảo hiểm xuống mức kỷ lục là 8.6% (khoảng 27 triệu người). Số người ghi danh 

mua bảo hiểm Obamacare được tính sẽ tăng 9% - đến mức trung bình là 11.4 triệu 

vào năm 2017, theo các viên chức kế hoạch của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân bản.  



Theo giới nghiên cứu, thách đố của Obamacare hiện nay không đặt ra cho 

lớp người có lợi tức thấp bởi vì họ dù sao cũng được trợ giá. Đang khốn đốn chính 

là lớp trung lưu lỡ cỡ, giàu không ra giàu nghèo không ra nghèo, lợi tức vẫn chưa 

đủ cao để không cảm thấy có vấn đề do bảo phí gia tăng. Những người này không 

đủ điều kiện được hưởng tín thuế bảo phí vì mức lợi tức của họ, cùng những khách 

hàng mua bảo hiểm bên ngoài thị trường này. Nhưng ngưòi ta tính ra cũng có đến 

2.5 triệu khách hàng mua bảo hiểm bên ngoài thị trường có thể được hưởng “tax 

credits” (trừ vào thuế) nếu họ mua trên thị trường Obamacare. Nhiều người cũng 

có thể đủ điều kiện được trợ thuế (tax subsidies) về bảo hiểm y tế vì họ thuộc thành 

phần lao động độc lập (self-emplopyed).  

Tóm lại, mặc cho “âm thanh và cuống nộ” vì ba chuyện “bảo phí gia tăng”, 

“Obamacare sát nhân”, thực tế là đến ¾ người đi mua bảo hiểm Obamacare có thể 

trả bảo phí thấp hơn năm trước. Theo phân tích, tất cả những người đã có bảo hiểm 

Obamacare năm 2016 có thể thấy bảo phí giảm $28 hay 20% so với mức cũ nếu họ 

chọn bảo hiểm phí thấp nhất khi đã tính đến tín thuế bào phí hàng năm. Những mặt 

tích cực của Obamacare vẫn còn giá trị để nói đến. 

Thực tế là y tế của nước Mỹ rất đắt đỏ - đắt hơn bất cứ nưóc nào trên thế 

giới, và đương nhiên đắt hơn so với bất cứ nước phương tây nào ở châu Âu. Hoặc 

là vì bệnh nhân “lo quá”, hay quá lạm dụng hệ thống - đã trả bảo hiểm rồi, dại gì 

không đi - trừ phi co-payment quá cao. Hoặc là vì bác sĩ, bệnh viện và ngành sản 

xuất dược mạnh tay quá, thủ tục chẩn đoán, điều trị quá rườm rà, nhiều dịch vụ 

không cần thiết, bày vẽ, mọi chi phí đều bị “lạm phát”, thổi phồng (ví dụ như đi 

làm colonoscopy chỉ nửa tiếng, nhưng bác sĩ và bệnh viện luôn luôn tính ba giờ; 
một viên tylenol mua ngoài 20 xu, mua trong nhà thương 5 đồng). Giới bảo hiểm 

lại quá thủ, cho nên chem. trước cho an toàn. Càng mạnh tay vào những người có 

thể chem,  nhất là những bảo hiểm “vô tội vạ” do giới chủ nhân lãnh cho nhân 

viên. Và chuyện gian lận Medicare, Medicaid, cũng lên đến bạc tỷ hàng năm.  

Nước Mỹ vẫn được tiếng là nước có cái đầu vì không ít người làm trong lĩnh 

vực nghiên cứu - số tiến sĩ, giáo sư chỉ thua người Việt trong nước và ngoài nước. 

Nước Mỹ cũng vẫn được tiếng là dân chủ số một, cái gì cũng là “của dân do dân vì 

dân” – ngay cả restroom trong chợ Wal-mart. Thế nhưng ngành y tế đang hỏng, 

chính là vì y tế đại chúng ở Mỹ chưa hẳn là “của dân do dân vì dân:, và để tìm 

hướng ra thì người ta không chịu sử dụng cái đầu mà chỉ dùng quyền lực đế khống 

chế, áp đảo người dân lớp dưới không có bảo hiểm. 


