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Autism advocates, common sense prevail in Legislative victory  

By Sen. Cam Ward - Alabama State Senate 

Until 1998, women who battled breast cancer and had a mastectomy may not have received 

insurance coverage for reconstructive surgery. It’s hard to imagine an insurance company 

wouldn’t pay for making a woman whole after she stared death in the eye, lost a part of her 

body, and still survived. Congress passed the Women’s Health and Cancer Rights Act 

(WHCRA) and fix this gross inequity with a common-sense mandate. 

We in the Alabama Legislature just made a similarly bold move to require insurance 

programs – both public and private – cover Autism therapy. Some say this is an Obamacare-

style mandate and healthcare tax. I say, “Bull.” 

Forty-five other states already have a mandate requiring insurance plans pay for Applied 

Behavioral Analysis (ABA) therapy, which is proven to help autistic patients. Individuals, 

especially young children, who receive ABA therapy develop skills allowing them to be more 

independent in school and later in life. 

A lack of ABA therapy is proven to create challenges for Autistic students at school, burden 

government programs, and decrease the quality of life of those affected with the disorder. 

It is incomprehensible why anyone would oppose the Autism therapy bill, yet some did. Who 

cares if it costs a little extra money when the personal and societal benefit is worth much 

more? Alabama already requires insurance plans to cover alcoholism treatment, breast 

cancer screening, colorectal cancer screening, prostate cancer screening, mammograms, and 

drugs that treat life-threatening illnesses. Those aren’t free, yet the benefits far outweigh 

the costs. The same goes for Autism therapy. 

So how did we succeed in passing this bill…besides common sense? The thousands of 

amazing, tenacious, passionate Autism advocates. These mothers, fathers, grandparents, 

aunts, uncles, teachers, and friends rose up and let their voice be heard. 

The hallways of the Statehouse were packed day after day with families and children 

wearing “Vote for HB284” red stickers, multi-colored puzzle piece ribbons, and the signature 

Autism-support blue. Despite fierce lobbying against the bill by insurance interests and big 

businesses, the grassroots advocates succeeded. 

http://www.alreporter.com/2017/05/20/autism-advocates-common-sense-prevail-legislative-victory/
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HB284 isn’t a perfect bill, but it is a massive step in the right direction. We had to make some 

compromises to get it through the State Senate. The biggest shortcoming is that small-group 

and individual insurance plans are excluded. Thankfully, the Autism Society of Alabama and 

Autism Speaks remain committed to working together until all Alabamans affected by 

Autism have access to medically necessary treatment. 

The fight is not over, but a major battle has been won. I am grateful to have been part of the 

bill’s passage and incredibly thankful for those Alabamians who let their voice be heard on 

behalf of Autistic children and adults in our great State. 

Source: ALABAMA POLITICAL REPORTER, May, 20. 2017 

http://www.alreporter.com/2017/05/20/autism-advocates-common-sense-prevail-

legislative-victory/ 

 

Obhájci autistů, převaha zdravého rozumu zajistila legislativní 

vítězství 

Senátor Cam Ward – Senát státu Alabama 

Ženy, které bojovaly s rakovinou prsu a podstoupily mastektomii, neměly do roku 1998 

jistotu, že jim pojišťovna zaplatí rekonstrukční plastickou operaci. Je těžké si představit, že by 

pojišťovna nezaplatila kompletní péči ženě, která poté, co se dívala smrti do tváře, ztratila 

část svého těla a přesto přežila. Kongres schválil Zákon o zdraví žen a o právech týkajících se 

rakoviny a tím napravil tuto nepřijatelnou nespravedlnost nařízením zdravého rozumu. 

My, zákonodárci v Alabamě, jsme právě učinili podobně odvážný krok požadavkem na 

pojistné programy – jak veřejné, tak soukromé, které by pokrývaly terapii pro autisty. Někdo 

říká, že tohle je nařízení ve stylu Obamacare a zátěž pro zdravotní péči. Já říkám: "Nesmysl." 

Čtyřicet pět jiných států už má nařízení požadující, aby pojišťovací programy proplácely 

terapii aplikovanou behaviorální analýzou (ABA), o které je prokázáno, že pomáhá pacientům 

s autismem. U jedinců, zvláště u malých dětí,  které podstoupí ABA terapii, se rozvinou 

dovednosti umožňující jim být samostatnější ve škole a později v životě. 

Je prokázáno, že chybějící ABA terapie vytváří problémy autistickým studentům ve škole, 

zatěžuje vládní programy a snižuje kvalitu života těm, kteří touto poruchou trpí. 
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Je nepochopitelné, proč by kdokoli oponoval Zákonu o terapii autismu, přesto tak někteří 

činili. Co je na tom, že to stojí nějaké peníze navíc, když osobní a společenské přínosy 

převažují? Alabama už požaduje pojišťovací plány, které kryjí protialkoholní léčení, screening 

rakoviny prsu, tlustého střeva a prostaty, mamografické vyšetření a léky na život ohrožující 

nemoci. Není to zadarmo, ale přínosy dalece převyšují náklady. Pro terapii autismu platí 

totéž. 

Co tedy přispělo ke schválení tohoto zákona... kromě zdravého rozumu? Tisíce úžasných, 

neústupných a zápálených zastánců autistů. Tyhle matky, otcové, prarodiče, tety, strýcové, 

učitelé a přátelé povstali a nechali se slyšet. 

Chodby sídla legislativy byly den za dnem zaplněny rodinami a dětmi s červenými 

samolepkami "Hlasujte pro zákon HB284" a barevnými stuhami ve tvaru puzzle nebo 

oblečenými do modré na výraz podpory autistům. Navzdory nelítostnému lobbování proti 

tomuto zákonu pojišťovnami a velkými korporacemi, hnutí obyčejných lidí uspělo. 

HB284 není dokonalý zákon, ale je to ohromný krok správným směrem. Museli jsme 

přistoupit na  nějaké kompromisy, abychom ho dostali přes státní senát. Největší slabinou je, 

že nezahrnuje pojištění pro malé skupiny a jednotlivce. Naštěstí, Alabamská společnost pro 

autismus a organizace Autism Speaks jsou stále odhodlány pracovat společně, dokud 

nebudou mít všichni lidé s autismem  v Alabamě  přístup k lékařsky nezbytné péči. 

Boj ještě neskončil, ale zásadní bitvu jsme vyhráli. Jsem moc rád, že jsem byl součástí 

procesu přijetí tohoto zákona a jsem vděčný všem těm lidem z Alabamy, kteří se ozvali ve 

prospěch dětí a dospělých s autismem v našem skvělém státě. 

 

Zdroj: ALABAMA POLITICAL REPORTER, May, 20. 2017 

http://www.alreporter.com/2017/05/20/autism-advocates-common-sense-prevail-

legislative-victory/ 
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