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Lòng thù hận, đố kỵ, ganh ghét, hay tham vọng đi vào lịch sử như người lãnh đạo chuyên chính 

đầu tiên của đất nước có thể làm cho con người phơi bày khoảng trống nơi lý trí, lương tri của 

một người là “thiên tài ổn định”. Chẳng thể tưởng tượng được có những người lãnh đạo đất nước 

lại trút tất cả những hận thù của mình vào sức khỏe và sự an toàn của người dân thuộc tầng lớp 

dưới trong xã hội, nhưng thật “exceptional” thay cho nước Mỹ, đó là chuyện có thật ở đất nước 

này làm cho tỷ lệ người bỗng chốc mắc chứng tâm thần đang vọt tăng, đưa nước Mỹ lên vị trí 

“top of the world”! 

Bây giờ tháng tám. Trẻ con nô nức nghĩ đến một năm học mới đã ló dạng. Và người lớn 

thì bồn chốn không hiểu bảo hiểm y tế trong niên kỳ tới 2019 sẽ thay đổi như thế nào, bởi vì 

người ta ai cũng biết Tổng thống Donald Trump sẽ chẳng để ông Obama yên, Obamacare yên, 

người nghèo đang cần đến Obamacare yên. Ai cũng biết bởi vì chính ông nói lui, nói tới nhiều 

lần điều tâm nguyện đó. Ông là tổng thống đúng là đầu tiên như ý ông vẫn khao khát trong lịch 

sử 242 năm kề từ ngày lập quốc của nước Mỹ đi tìm sự thành công ở sự gia tăng nơi tỷ lệ của 

ngưòi dân thống khổ!  



Có lẽ người dân Mỹ nay đã quen với ý định của Tổng thống Donald Trump và những 

phát biểu của ông về Obamacare. Luật bảo hiểm y tế này, có tên đầy đủ là Patient Protection and 

Affordable Care Act (PPACA), ngày khai sinh là 23-3-2010, đã quá quen thuộc với chúng ta, có 

lẽ không cần cho nó mang một tên tiếng Việt. Và cũng chẳng cần nhắc lại vì sao người ta gọi nó 

là Obamacare. Mục đích của luật này, ra đời chẳng những dưới thời Tổng thống Obama mà còn 

thể hiện được thành công có tính lịch sử của của vị tổng thống người da màu đầu tiên của đất 

nước Mỹ (đố người da trắng dám bỏ phiếu cho một tổng thống da đen lần thứ hai sau “sai lầm” 

tai họa khiến nay họ đang đổ cả vào ông Trump – viết tắt của chữ Tr-ash D-ump) đúng như tên 

nó mang: bảo vệ cho bệnh nhân và giúp người ta mua bảo hiểm với giá phải chăng.   

Bảo vệ bệnh nhân có một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh ngành y tế và kinh doanh bảo 

hiểm của nước Mỹ. Nước Mỹ là nước đứng đầu thế giới vể con số chi phí y tế tính trên đầu 

người (khoảng $9.800, so với nước được xếp thứ nhì là Na Uy, $6.600), nhưng trong hàng ngũ 

những nước phương tây, Mỹ cũng là nước người dân bấp bênh nhất về mặt chăm lo sức khỏe - 

nổi bật ở con số những người không có bảo hiểm, không nói đến con số những người có cũng 

như không. Bảo vệ bệnh nhân do đó đúng là một mục tiêu thực sự đầy thách đố ở nước Mỹ, làm 

thế nào cho người bệnh nào cũng được chữa trị, và chữa trị đến nơi đến chốn, giảm thiểu những 

rũi ro do “cơ chế” bảo hiểm gây ra. Một trong những điều phải làm để bảo vệ bệnh nhân chính là 

làm sao cho người ta có thể mua bảo hiểm với giá “có thể chịu được”, trong khả năng lợi tức của 

mình.  

Đây là những vấn đề thực sự nghiêm trọng ở nước Mỹ từ bao đời nay. “Thực sự nghiêm 

trọng” vì từ bao đời nay nó vẫn mãi bế tắc cho dù lẽ ra phải là ưu tiên trong nghị trình của giới 

lãnh đạo đất nước - từ lập pháp đến hành pháp: đảng Dân Chủ bất lực vì đảng Cộng Hòa bao lâu 

nay đã tự bịt mắt, bịt tai, bịt miệng. Và cho dù chính quyền Obama thận trọng chưa dám tiến 

thẳng tới một chế độ y tế bảo hiểm đại chúng (universal health care) – có nghĩa là chính phủ bảo 

đảm ai cũng có bảo hiểm y tế - nhưng luật ACA cũng có qui định buộc mọi người phải có bảo 

hiểm y tế - nếu không thì bị phạt. Mặt khác, những người mua bảo hiểm mà không có khả năng 

tài chánh sẽ được hỗ trợ bằng nhiều cách, trong đó có trợ giá, chương trình mở rộng Medicaid và 

sự mở ra thị trường Obamacare cho cá nhân hay các nhóm nhỏ… Và ACA cũng có những qui 

luật ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ sở dịch vụ y tế (nhà thương, bác sĩ…) cũng như 

các hãng bảo hiểm phài cải thiện phẩm chất dịch vụ đối với bệnh nhân. Cho nên, có thể nói vì 

nhiều lý do, trong đó nổi bật là sự chống đối hay phản ứng “tiêu cực” của các nhà dân cử làm 

luật của đảng Cộng Hòa, làm cho luật này không toàn hảo được, nhưng ý hướng nhân bản, tốt 

đẹp của Obamacare là rõ rệt. Và nếu nước Mỹ có được một luật y tế đại chúng, Mỹ vẫn còn khá 

lạc hậu so với các nước châu Âu, nơi người dân đã có “free health care” từ bao đời nay.  

Phần lớn chúng ta có lẽ đều có thể nhớ rằng dưới thời Tổng thống Obama, đảng Cộng 

Hòa hầu như chỉ biết có một việc: tìm đủ mọi cách hủy bỏ luật Obamacare. Một người có liêm sĩ 

vì thế đã từ chức, rửa tay gác kiếm, rút khỏi chính trường: nguyên Chủ tịch Hạ Viện John 

Boehner, dân biểu Cộng Hòa tiểu bang Ohio. Nhưng người kế nhiệm ông là Paul Ryan (nay cũng 

đã từ chức và sẽ không tái tranh cử năm nay, sau khi đã vô liêm sĩ giúp Tổng thống đương nhiệm 

Donald Trump xóa bỏ một số điều khoản căn bản của Obamacare) đã thúc đẩy Hạ Viện Mỹ biểu 

quyết để xóa bỏ (repeal) luật y tế đại chúng tổng cộng 82 lần trong bốn năm 2013-16 nhưng 

không thành công. Có hai điều có thể giải thích ở đây: thứ nhất, người ta chỉ có thể đòi “repeal” 

thay vì tìm cách  “replace” hay “repair”, đơn giản là vì họ chẳng có giải pháp thay thế hay sửa 

đổi – đó là một thái độ cực kỳ vô trách nhiệm; thứ hai, sở dĩ dân biểu Cộng Hòa nằng nặc đòi 

hủy bỏ Obamacare vì theo lối bầu cử Mỹ, họ hoàn toàn lệ thuộc cử tri Cộng Hòa trên địa phận 

của họ (có nghĩa là cử tri Dân Chủ chẳng có ý nghĩa gì). Đó chính là cái hỏng của cơ chế bầu cử 



Hạ Viện của nước Mỹ, nói riêng, và cái hỏng của chinh trị Mỹ, nói chung. Tuy là những người 

dân cử của Hoa Kỳ, rất khó cho họ nghĩ đến quyền lợi của hợp chủng quốc trong hành động của 

mình. Trong mắt của họ chỉ có những cử tri Cộng Hòa da trắng bảo thủ “America First” trong 

địa hạt nhỏ bé của mình. That’s enough!   

Kể từ ngày Trump vào Tòa Bạch Ốc (20-1-2017), cũng có ba sự thật không thể phủ nhận. 

Thứ nhất, chẳng cần ai nói, người dân biết rằng Obamacare sẽ ngày càng khó khăn vì ông Trump 

đã là tổng thống và đảng Cộng Hòa đang kiểm soát cả hai viện trên và dưới, cho nên những 

người có Obamacare hay chưa có bảo hiểm đang ngày càng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Tuy 

thế, con số người đi theo Obamacare vẫn còn đông trong số gần 50 triệu người không có bảo 

hiểm lúc ban đầu, nhất là những người cần đến chương trình mở rộng Medicaid dành cho những 

người lợi tức lưng chừng, không nghèo tuyệt đối nhưng vẫn không ngóc đầu lên được (được xác 

định có lợi tức từ nghèo tuyệt đối đến mức 138% nghèo tuyệt đối). Tính ra, cho đến nay, có 

khoang 20 triệu người đã được bảo hiểm y tế theo chương trình Obamacare. 

Thứ hai, ông Trump thì cứ lồng lộn, xấu tính đối với Obamacare, cứ thề theo kiểu mafia 

ở New York sẽ chơi luật y tế này cho bằng được (mối “hảo cảm” của ông Trump đối với ông 

Obama tổng thống tiền nhiệm của mình đã lộ rõ mỗi khi ông Trump nhắc đến “Crooked Hillary” 

và cứ gào thét tuyệt vọng “No collusion” – không thông đồng). Ông đã tìm đủ mọi cách làm cho 

luật bảo hiểm y tế này bị tê liệt bởi những cuộc tấn công lẻ tẻ của ông. Thành công của ông thể 

hiện ở bảo phí gia tăng và sự rút lui cua một số công ty bảo hiểm. 

Thứ ba, mỗi lần làm đặc công phá hoại Obamacare, ông lại rung đùi đắc chí: tuy chưa 

repeal được, nhưng luật bảo hiểm này đang bị hư hại đến mức ngoài khả năng sửa chữa, kể như 

Obamacre không còn nữa. Hai tuần trước khi người ta bắt đầu ghi danh trong mùa bảo hiểm  

2018, thời điểm hàng triệu người mua bảo hiểm y tế theo luật ACA có thể xin bảo hiểm hay gia 

hạn bảo hiểm hiện nay, Tổng thống Trump đã có những lời lẽ khủng bố theo cách của ông. Ngày 

16-10-2017, ông nói với các nhà báo tại Tòa Bạch Ốc về Obamacare: It's dead. It's gone. It's no 

longer...you shouldn't even mention. It's gone. “Luật này chết rồi. Không còn nữa. Nó không 

còn… Quí vị không nên nhắc đến. Nó đã hết rồi”. Dĩ nhiên là ông mơ mộng và nói quá, nhưng 

trong thực tế, ông cũng đã làm cho các công ty bảo hiểm lúng túng, khó xử. Cho nên họ có hai 

“động thái”, hay phản ứng, chỉ có người dân chết: rút ra khỏi thị trường cá nhân dành cho những 

người muốn có bảo hiểm được chính phủ hỗ trợ, và nâng cao bảo phí. Nói như ông Trump trong 

chiến tranh mậu dịch: Phá hoại bảo hiểm dễ lắm, và ta nhất định thắng và địch (người dân nghèo 

cần bảo hiểm) nhất định thua. 

Và mùa bảo hiểm y tế năm 2019 nay đang mở ra, một dịp cho ông Trump ra tay hạ độc 

thủ. Theo tin chính thức, chính quyền Trump đã ra thông báo sẽ tạm thời đình chỉ hàng tỷ đô la 

tiền ngân sách chi cho những khoản trong chương trình “điều chỉnh bất trắc” (risk adjustment) 

theo Luật Obamacare. Trung tâm Phục vụ Medicare và Mediaid (CMS), cơ quan theo dõi 

chương trình này, đã viện lý do là một quyết định gần đây của tòa liên bang, phán quyết này nói 

rằng công thức tính mức chi trả cho điều chỉnh hiểm tai là sai lầm. Theo một chánh án của tòa 

liên bang ở New Mexico, công thức hiện nay có tính cách “độc đoán và thất thường”, cho nên 

trung tâm CMS phải tính lại. Bởi thế, hàng tỷ đô la trong ngân khoản này đang bị giữ lại, trong 

khi CMS yêu cầu tòa án xem lại phán quyết này để cho CMS tránh được “những tác động bất 

ưng đối với người đang nhận bảo hiểm” trên thị trường cá nhân và nhóm nhỏ. Những chi trả này 

cho các công ty bảo hiểm để bù đắp những thiệt hại có thể có do một số bệnh nhân được hưởng 

Obamacare có thể có những điều kiện bệnh tật bất thường (pre-conditions) nhưng các công ty 

bảo hiểm vẫn phải nhận. Dựa trên những con số trong năm 2017, tính ra những khoản chi này lên 

đến 10.4 tỷ.  



Tổ chức Những Chương trình Bảo hiểm Y tế của Hoa Kỳ (America’s Health Insurance 

Plans - AHIP) đại diện cho các công ty bảo hiểm đã lên tiếng về chuyện ngưng chi trả này: 

“Chúng tôi rất thất vọng trước sự đình trệ thị trường mới đây do quyết định đóng băng chi trả 

cho điều chỉnh bất trắc”. Quyết định này có những hậu quả nghiêm trọng cho hàng triệu khách 

hàng có bảo hiểm thông qua doanh nghiệp nhỏ hay mua bảo hiểm tự ý, bởi theo lẽ thường tình, 

mấy ai không bị thế này hay thế khác “trước đây” (pre-conditions!). Nó sẽ tạo thêm sự bất an thị 

trường và gia tăng bảo phí cho nhiều chương trình y tế - đặt một gánh nặng lớn hơn cho những 

doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng, và làm giảm những sự chọn lựa bảo hiểm. Và chi phí cho 

người trả thuế sẽ tăng khi chính phủ liên bang phải chi nhiều hơn cho trợ giá bảo phí.  

 Hiệp hội Blue Crosss Blue Shield tập họp 36 công ty Blue Cross và Blue Shield trên cả 

nước cũng lên tiếng cảnh giác trước sự xáo trộn thị trường trong tương lai. “Chúng tôi cực kỳ 

thất vọng chính quyền đã đóng băng quĩ chi trả theo chương trình điều chỉnh hiểm tai của luật 

ACA, một chương trình được thiết kế nhằm giữ cho chi phí hạ cho thân chủ trong khi đáp ứng 

nhu cầu y tế của những người cần chăm sóc đặc biệt. Hành động này sẽ làm tăng bảo phí 2019 

đối với hàng triệu cá nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ và có thể dẫn đến hậu quả khách hàng sẽ 

chẳng còn bao nhiêu chọn lựa bảo hiểm y tế. Nó sẽ phong tỏa khả năng người Mỹ đạt được bảo 

hiểm trong khả năng chi trả, nhất là đối với những người cần chăm sóc nhiều nhất,” theo một 

phát biểu chính thức của hiệp hội này. 

 Điều chỉnh bất trắc là một khía cạnh chủ yếu, một sự thỏa hiệp tế nhị giữa chính quyền và 

các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc ồn định thị trường theo luật ACA. Chương trình này 

chuyển tiền từ những bảo hiểm của những người có mức bất trắc thấp đến những người sức khỏe 

bất trắc cao, trong một nỗ lực san đều thị trường và khuyến khích những công ty bảo hiểm cạnh 

tranh dựa trên giá trị và hiệu quả của chương trình bảo hiểm của họ hơn là tìm cách thu hút 

những người có sức khỏe tốt nhưng vẫn mua bảo hiềm”, theo giải thích của Kaiser Family 

Foundation, một tổ chức chuyên theo dõi sự phát triển của bảo hiểm y tế xã hội. 

 Sự ngưng thanh toán này nằm trong hàng loạt những hành vi chính quyền Trump đã tiến 

hành một cách có hệ thống nhằm mục đích làm suy yếu luật bảo hiểm y tế này – mặc dù những 

“phát ân huệ” (coup de grace) hào hứng của Trump chẳng giết được Obamacare. Hồi tháng sáu, 

chính quyền thông báo hết sức ngược ngạo, họ nói rằng từ nay sẽ không bảo vệ những điều 

khoản chủ yếu của Obamacre ở tòa án liên bang. Một chính quyền lại không đi bênh vực một 

luật họ đang thi hành! Ngược lại, chính phủ Trump nay khuyến khích những phần tử hay tổ chức 

bảo thủ đi kiện ở tỏa án cấp cao như tòa phá án, tòa tối cao nhằm vào một số điều khoản chủ yếu 

của Obamacare.  

Trong những chuyện phá hoại của ông Trump được “đi vào lịch sử”, người ta phải kể ra 

hàng đầu là chuyện hủy bỏ qui định căn bản của Obamacare buộc mọi người phải có bảo hiểm, 

ai không có thì bị phạt. Đây là điều khoản chiến lược giúp luật này tồn tại và phát triển. Không 

có qui định này, các công ty bảo hiểm đều nao núng, mất những khách hàng lành mạnh. Một số 

công ty bảo hiểm nay phải rút khỏi thị trường Obamacare, một số tăng bảo phí, và những người 

không có bảo hiểm vì không có khả năng tài chánh thêm ngao ngán, ngần ngại không dám tìm 

cách mua bảo hiểm nữa. Đó là lý do khiến ông Trump tin rằng mình đã hầu như hoàn thành 

nhiệm vụ sát thủ, thanh toán Obamacare mà ông tự đặt cho mình. 

Một biện pháp ti tiện khác là cắt giảm thời hạn ghi danh mua bảo hiểm chỉ còn một nửa. 

Trước đây, thời gian “open enrollmnent” kéo dài 90 ngày, từ 1-11 đến 31-1 năm sau, để cho 

người ta đủ thời giờ tìm hiểu và làm quen với thị trường đề hiểu được người bán (các công ty 

bảo hiểm) và những mặt hàng. Nay chính quyền Trump đã chấm dứt thời gian ghi danh vào ngày 

15-12 (Nhiều tiểu bang có thị trường bảo hiểm riêng và tự mở rộng kỳ hạn, nhưng hầu hết các 



tiểu bang trong nước đi theo chương trình Healthcare.gov của chính phủ. Chính quyền Trump 

cũng đã cắt ngân sách dành cho quảng bá và hỗ trợ những người muốn mua bảo hiểm chỉ còn 10 

triệu đô-la – so với 36 triệu năm trước 2017 và 63 triệu năm 2016. Hồi tháng mười năm 2017, 

Tòa Bạch Ốc cũng đã thông báo sẽ chấm dứt những chi trả nhằm chia sẻ gánh năng chi phí theo 

Obamacare giúp những người có lợi tức thấp trả cho dịch vụ y tế. Điều này phương hại vô kể cho 

kế hoạch mở rộng Medicaid để giúp bảo hiểm cho những người có lợi tức ở mức 138% mức 

nghèo tuyệt đối trở xuống. 

Chúng ta có cả hai tháng rưỡi để theo dõi sự chiến đấu của Obamacare năm nay trước sự 

công phá của Trump-scare trước khi vào mùa. Sự thù ghét ông Obama của Tổng thống Trump là 

điều dễ hiểu, chẳng cần bình luận thêm. Nhưng nếu chỉ vì ông Obama mà người ta có thể bất kể 

lợi ích sống còn của người dân lớp dưới, thì đó là điều quá tàn nhẫn. Hay nếu không hẳn vì ông 

Obama mà chính vì sự thù hận giai cấp và oán ghét chủng tộc mà người ta cứ làm tới, đẩy cả 

hàng chục triệu người không có bảo hiểm tới bờ vực, thi chữ “quá tàn nhẫn” không nói lên đầy 

đủ sự độc ác phi nhân này. 

Hãy chờ xem đầu tháng 11 này ngưòi ta tuyệt vọng như thế nào trước sự bất định của  

Obamacare, và lá phiếu của người dân trong mid-term elections có thể nói lên điều gì!   

 


