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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA WSPARCIE PROPONOWANYCH ZMIAN 
ZASAD W PROGRAMIE FEDERALNYM TITLE X, KTÓRY PRZYWRÓCIŁBY MISJĘ 

PROGRAMU ŚWIADCZENIA SKUTECZNYCH REPRODUKCYJNYCH USŁUG 
ZDROWOTNYCH NIEDOSTATECZNIE OBSŁUŻONYM POPULACJOM  

  
Proponowane zmiany zasad w programie Title X zapewnią, że usługi planowania 

rodziny będą ukierunkowane na pacjenta, sprawiedliwe i przystępne cenowo  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś poparcie dla proponowanych zmian w 
federalnym zawiadomieniu dotyczącym proponowanych przepisów w programie Title X, 
opublikowanym 15 kwietnia 2021 r. Nowy Jork ogłosił we wrześniu 2019 r., że zamiast 
akceptować fundusze federalne poprzedniej administracji uzależnione od ograniczenia 
możliwości pacjentów i personelu medycznego, Nowy Jork wycofa się z federalnego 
programu Title X i będzie nadal wspierać stanowy program wspierania planowania 
rodziny z funduszy stanowych. Te długo oczekiwane aktualizacje, które zapewniają, że 
usługi objęte programem Title X są ukierunkowane na pacjenta, sprawiedliwe i 
przystępne cenowo dla populacji najbardziej potrzebujących ochrony usług planowania 
rodziny, wkrótce umożliwią miastu Nowy Jork ponowne wejście do programu.  
  
„Proponowane zmiany w programie Title X sygnalizują mile widzianą zmianę w polityce 
federalnej od czasu ostatniej administracji, która postawiła sobie za cel cofnięcie czasu i 
zlikwidowanie postępu osiągniętego przez dziesięciolecia”, powiedział gubernator 
Cuomo. „Jak zawsze Nowy Jork będzie nadal drogowskazem postępu i liderem w 
dostępie do usług planowania rodziny. Z niecierpliwością czekamy na ponowne wejście 
do programu Title X i kontynuowanie jego misji polegającej na dostarczaniu krytycznych 
usług wszystkim, którzy ich potrzebują”.  
  
Komisarz ds. Zdrowia stanu Nowy Jork, dr Howard Zucker, powiedział: „Stan 
Nowy Jork ma długą i dumną historię ochrony praw reprodukcyjnych wszystkich 
nowojorczyków, która obejmuje zapewnienie dostępu do podstawowych usług sieci 
bezpieczeństwa zdrowotnego, które nie są ograniczone przestarzałymi i szkodliwymi 
ograniczeniami. Z przyjemnością przedstawiamy uwagi, które umożliwią miastu Nowy 
Jork ponowne nawiązanie współpracy z HHS w celu wznowienia naszej pracy na rzecz 
potrzeb nowojorczyków w zakresie zdrowia reprodukcyjnego”.  
  
NYSDOH przez dziesięciolecia nadzorował jedną z największych i najbardziej 
złożonych sieci agencji programu Title X w kraju. Poprzez program planowania rodziny 
w stanie Nowy Jork (New York State Family Planning Program) NYSDOH z 



 

 

powodzeniem zarządzał grantem z programu Title X zgodnie ze wszystkimi federalnymi 
statutami i przepisami. Obecnie, pomimo wycofania się z federalnego programu Title X 
w 2019 r., NYSFPP nadal świadczy usługi dla około 300 000 klientów rocznie; prawie 
dwie trzecie obsługiwanych osób ma dochody poniżej 100% federalnego progu 
ubóstwa, a wielu z nich korzysta z kliniki planowania rodziny jako podstawowego źródła 
opieki zdrowotnej.  
  
NYSDOH był w stanie utrzymać stabilność w swojej sieci planowania rodziny w całym 
stanie dzięki infuzji funduszy stanowych w celu zastąpienia funduszy federalnych. W 
razie gdyby proponowane przepisy zostały wdrożone, NYSDOH starałby się ponownie 
wejść do sieci programu Title X, ubiegając się o fundusze na wsparcie doświadczonych, 
wieloletnich świadczeniodawców usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego w całym 
stanie, i dążyłby do rozszerzenia zasięgu geograficznego i dostępu do [niedostatecznie 
obsłużonych] obszarów w celu uzupełnienia luk w usługach.  
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