Az új amerikai kormányzat egészségpolitikai törekvései
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Nemzeti stratégia a COVID-19 leküzdésére. Joe Biden aláírta a COVID-19
leküzdésére irányuló Akciótervet. Az Egyesült Államok területére beutazóknak
tesztet kell felmutatniuk és karanténba kell vonulniuk. Az egyes szövetségi államok
közötti utazások alkalmával, a repülőkön és autóbuszokon mindenkinek védőmaszkot
kell viselnie. A program része a tesztkapacitások bővítése, a COVID-19 kezelésére
vonatkozó kutatások támogatása. A kormányzat 231,8 millió USD-vel támogatja az
otthoni tesztek kifejlesztését. Az intézkedések finanszírozása céljából a kormányzat
1,9 milliárd USD (1,6 milliárd EUR) összegű segélycsomagot bocsát rendelkezésre.
[Lásd még: Joe Biden megválasztott amerikai elnök koronavírus-stábja, 2020. 22. sz.]
Oltási kampány. Xavier Becerra egészségügyi miniszter nagyobb támogatást
helyezett kilátásba a szövetségi államok részére. Az oltások fellendítése egyebek
között a központi és helyi hatóságok együttműködésétől függ. A Trump-kormányzat
ígérete szerint 2021 nyárig mindenki számára rendelkezésre állna az oltóanyag. Eddig
20 millió amerikai kapta meg az oltást, közülük hárommillió már a második dózist is.
Egyes szövetségi államok azonban a kiszállított oltóanyagoknak mindössze a felét
adták be. Biden szándéka szerint hivatali ideje első száz napja során 10 millió dózis
oltóanyagot kellene beadni. Anthony Fauci koronavírus-szakértő szerint ez egy
minimális törekvés, amit csak meghaladni lehet. „Ez a padló, nem a plafon.” –
nyilatkozta a CBS-televízióban. [Frissítés: 2021. 02. 03. 20:20: a kormányzat az
eddigihez képest 5%-kal több oltóanyagot, összesen 10,5 millió dózist biztosít a
szövetségi államok számára.]

Anthony Fauci visszatér. A neves nyolcvanéves immunológus, a National Institute
of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) főigazgatója, akit Donald Trump a
tudományos tények melletti kiállása miatt kitiltott, visszatér a Fehér Ház tanácsadói
testületébe.
Obamacare. Biden elnök az Obamacare megerősítésére és az egészségügyi
költségek csökkentésére törekszik. A kiadott rendelet szerint az amerikaiak 2021
február közepe és május közepe között egészségbiztosítást köthetnek az Obama által
kezdeményezett rendszerben. Obama reformja több mint húszmillió amerikai számára
biztosított egészségbiztosítást, igaz ugyan, hogy részben magasabb befizetések
fejében. Biden a választási kampány során ígéretet tett a költségek csökkentésére.
Egészségügyi Világszervezet. Az új amerikai kormányzat az Egészségügyi
Világszervezethez fűződő viszony helyreállítására és a Donald Trump által elindított
kilépési folyamat leállítására törekszik. Donald Trump 2020 áprilisában
befagyasztotta az Egyesült Államok befizetéseit. A kilépés 2021 júliusban vált volna
ténylegessé. Biden első hivatali napján aláírta az országnak az Egészségügyi
Világszervezetben maradásáról szóló rendeletet. Az Egyesült Államok
delegációvezetője az Egészségügyi Világszervezetnél Anthony Fauci. Az Egyesült
Államok 1948. óta az Egészségügyi Világszervezet tagja és annak legnagyobb
pénzügyi támogatója, hozzájárulása meghaladja az évi 100 millió USD-t.
Klímapolitika. Joe Biden elnökségének első napján rendeletet írt alá arról, hogy az
USA visszatér a Párizsi Klímaegyezménybe. Biden új klímavédelmi rendeleteiben:
lényegében megtiltja, hogy újabb olaj- és gázkitermelési engedélyeket adjanak ki a
szövetségi államhoz tartozó területeken; elrendeli, hogy 2030-ra meg kell kétszerezni
az országban megtermelt szélenergiamennyiségét; létrehozza a Nemzeti Klíma
Munkacsoportot (National Climate Task Force), amely 21 szövetségi hivatal és
osztály vezetőit gyűjti össze [Lásd még: Joe Biden klímavédelmi teamje, 2021. 1. sz.];
elkötelezi magát az új, zöld infrastrukturális beruházások mellett; a vadon élő állatok
védelme érdekében 2030-ig megőrzi a szövetségi területek és vizek 30 százalékát a
mostani állapotában; április 22-re, a Föld Napjára csúcstalálkozót tervez.
Terhességmegszakítás. Joe Biden amerikai elnök visszavonta elődje, Donald
Trump rendeletét, amely kizárta az állami támogatásokból azokat a civil
szervezeteket, amelyek terhességmegszakítást kínáltak ügyfeleiknek. A rendeletet
még Ronald Reagan elnök adta ki 1984-ben. Azóta minden republikánus elnök
ragaszkodott hozzá, és minden demokrata elnök felfüggesztette annak
alkalmazását.

