
  
  
  
  
  
  

CCoonnssuummeerrss  UUnniioonn  TTeessttiimmoonnyy  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  MMaannaaggeedd  HHeeaalltthh  CCaarree  HHeeaarriinngg  

MMaayy  1111,,  22000055  

CCoonnssuummeerrss  UUnniioonn11,,  nnoonnpprrooffiitt  ppuubblliisshheerr  ooff  CCoonnssuummeerr  RReeppoorrttss,,  eemmppllooyyss  rreesseeaarrcchh,,  

ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprroocceeeeddiinnggss,,  lleeggiissllaattiivvee  wwoorrkk  iinncclluuddiinngg  lloobbbbyyiinngg  aanndd  

lliittiiggaattiioonn  wwhheenn  nneecceessssaarryy  ttoo  aaddvvooccaattee  ffoorr  ggrreeaatteerr  eeccoonnoommiicc  jjuussttiiccee,,  ccoonnssuummeerr  

rreepprreesseennttaattiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  iinn  tthhee  mmaarrkkeettppllaaccee..    IInn  tthhee  aarreeaa  ooff  hheeaalltthh  ccaarree,,  CCoonnssuummeerrss  

UUnniioonn  rreepprreesseennttss  ccoonnssuummeerrss  oonn  iissssuueess  ooff  HHMMOO  oovveerrssiigghhtt,,  hheeaalltthh  ccaarree  rreeffoorrmm,,  MMeeddiiccaarree  

aanndd  MMeeddiiccaaiidd  iissssuueess,,  aacccceessss  ttoo  hheeaalltthh  ccaarree,,  qquuaalliittyy  ooff  ccaarree  iissssuueess  aanndd  ccoonnvveerrssiioonnss..    OOuurr  

ooffffiiccee  wwoorrkkss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ccoonnssuummeerr  pprrootteeccttiioonnss  aarree  eessttaabblliisshheedd  aanndd  eennffoorrcceedd,,  aanndd  tthhaatt  

hheeaalltthh  ppllaannss  aarree  hheelldd  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  dduuttiieess  uunnddeerr  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  llaaww..    CCoonnssuummeerrss  

UUnniioonn  iiss  ccoonncceerrnneedd  tthhaatt  tthhee  mmeerrggeerr  bbeettwweeeenn  WWeellllppooiinntt  HHeeaalltthh  NNeettwwoorrkkss,,  IInncc,,  aanndd  

AAnntthheemm,,  IInncc..  iiss  aaffffeeccttiinngg  qquuaalliittyy  ooff  ccaarree,,  aacccceessss  ttoo  ccaarree,,  ccoonnssuummeerr  cchhooiiccee  aanndd  hheeaalltthh  ccaarree  

ffoorr  CCaalliiffoorrnniiaann  ccoonnssuummeerrss..    

TThhiiss  hheeaarriinngg  pprreesseennttss  aann  iimmppoorrttaanntt  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ccoonnssuummeerrss,,  aaddvvooccaatteess  aanndd  

ootthheerr  ccoonncceerrnneedd  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  vvooiiccee  tthheeiirr  ooppiinniioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  mmeerrggeerr  aanndd  ffoorr  tthhee  

ccoonnssuummeerrss  ttoo  ssppeeaakk  aabboouutt  tthhee  eeffffeecctt  tthhee  mmeerrggeerr  hhaass  hhaadd  oonn  tthheemm..  OOnnllyy  tthhrroouugghh  ooppeenn  

ppuubblliicc  ddiiaalloogguuee  wwiillll  tthheerree  bbee  aa  ccaannddiidd  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  iissssuueess..  TThhaannkk  yyoouu  ffoorr  iinnvviittiinngg  tthhee  

ppuubblliicc  ttoo  pprroovviiddee  tteessttiimmoonnyy  ooff  tthhiiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  iissssuuee..    

IItt  hhaass  bbeeeenn  ffiivvee  mmoonntthhss  ssiinnccee  yyoouu  aapppprroovveedd  tthhee  mmeerrggeerr  ooff  BBlluuee  CCrroossss’’  ppaarreenntt  

ccoommppaannyy,,  WWeellllPPooiinntt,,  wwiitthh  AAnntthheemm  IInncc..  wwhhiicchh  pprroovviiddeedd  hhuunnddrreeddss  ooff  mmiilllliioonnss  ooff  ddoollllaarrss  iinn  

bboonnuusseess  ttoo  ccoommppaannyy  eexxeeccuuttiivveess..    TThhoouugghh  tthhee  CCEEOOss  pprroommiisseedd  tthhaatt  CCaalliiffoorrnniiaa  wwoouulldd  nnoott  

ppaayy  tthhee  pprriiccee  ooff  tthhiiss  mmeerrggeerr,,  BBlluuee  CCrroossss  ppaattiieennttss  hhaavvee  bbeeeenn  ssttuucckk  wwiitthh  uunnpprreecceeddeenntteedd  rraattee  

iinnccrreeaasseess  ooff  2200--3300%%  aanndd  mmoorree  aass  wweellll  aass  bbeenneeffiitt  rreedduuccttiioonnss..  

                                                                                                  
11  CCoonnssuummeerrss  UUnniioonn  iiss  aa  nnoonnpprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  aaddvvaanncceess  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  ccoonnssuummeerrss  bbyy  pprroovviiddiinngg  
iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aaddvviiccee  aabboouutt  pprroodduuccttss  aanndd  aabboouutt  iissssuueess  aaffffeeccttiinngg  tthheeiirr  wweellffaarree,,  aanndd  bbyy  aaddvvooccaattiinngg  aa  
ccoonnssuummeerr  ppooiinntt  ooff  vviieeww..    CCoonnssuummeerrss  UUnniioonn’’ss  iinnccoommee  iiss  ssoolleellyy  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  ssaallee  ooff  CCoonnssuummeerr  RReeppoorrttss,,  
nnoonnccoommmmeerrcciiaall  ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  ggrraannttss,,  aanndd  ffeeeess..    CCoonnssuummeerrss  UUnniioonn’’ss  ppuubblliiccaattiioonnss  aanndd  sseerrvviicceess  ccaarrrryy  nnoo  
oouuttssiiddee  aaddvveerrttiissiinngg  aanndd  rreecceeiivvee  nnoo  ccoommmmeerrcciiaall  ssuuppppoorrtt..  
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    OOnn  ttoopp  ooff  mmuullttii--mmiilllliioonn  ddoollllaarr  bboonnuusseess,,  ccoommppaannyy  eexxeeccuuttiivveess  rreecceeiivveedd  bbiigg  rraaiisseess  

tthhiiss  yyeeaarr..  FFoorr  eexxaammppllee,,  WWeellllPPooiinntt  PPrreessiiddeenntt  &&  CCEEOO  LLaarrrryy  GGllaassssccoocckk  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  

1155..55%%  rraaiissee  iinn  ssaallaarryy  iinn  22000055..    AAnnootthheerr  WWeellllPPooiinntt  eexxeeccuuttiivvee,,  KKeeiitthh  FFaalllleerr,,  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  

2200%%  iinnccrreeaassee  iinn  ppaayy..  

    YYoouu  mmuusstt  rreeqquuiirree  BBlluuee  CCrroossss  aanndd  WWeellllPPooiinntt  ttoo  rreeffuunndd  aannyy  rraattee  iinnccrreeaasseess  rreessuullttiinngg  

ffrroomm  tthhee  $$44  bbiilllliioonn  iinn  ffiinnaanncciinngg  ccoossttss,,  eexxeeccuuttiivvee  bboonnuusseess  aanndd  ootthheerr  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  

tthhee  mmeerrggeerr..    TThhee  lleeggaallllyy  bbiinnddiinngg  aaggrreeeemmeennttss  yyoouu  ssiiggnneedd  wwiitthh  ccoommppaannyy  eexxeeccuuttiivveess  ggiivvee  

yyoouu  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  aacctt..    YYoouurr  dduuttyy  ttoo  pprrootteecctt  CCaalliiffoorrnniiaa  ppaattiieennttss  ddeemmaannddss  iitt..    

AAtt  aa  ttiimmee  wwhheenn  66..55  mmiilllliioonn  ppeeooppllee  iinn  tthhee  ssttaattee  ccaannnnoott  aaffffoorrdd  hheeaalltthh  iinnssuurraannccee  aanndd  

ccoouunnttlleessss  mmoorree  aarree  ffoorrcceedd  ttoo  ccuutt  bbaacckk  oonn  ccoovveerraaggee,,  wwee  ccaannnnoott  aallllooww  tthhee  nnaattiioonn’’ss  llaarrggeesstt  

iinnssuurreerr  ttoo  bbrreeaakk  iittss  pprroommiissee  ttoo  CCaalliiffoorrnniiaa..  

WWee  uurrggee  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  pprrootteecctt  CCaalliiffoorrnniiaann  ccoonnssuummeerrss,,  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  

uunnddeerrttaakkiinnggss  aarree  mmeeaanniinnggffuull  aanndd  ddoo  nnoott  aallllooww  BBlluuee  CCrroossss  ttoo  vviioollaattee  iittss  pprroommiisseess..    IItt  iiss  

iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  eennssuurreess  tthhaatt  tthhee  nneeww  mmeerrggeedd  eennttiittyy  wwiillll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  

uunnddeerrttaakkiinnggss  ssoo  tthhaatt  CCaalliiffoorrnniiaann  ccoonnssuummeerrss  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  aaffffoorrddaabbllee,,  qquuaalliittyy  hheeaalltthh  ccaarree..    
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