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GUBERNATOR CUOMO PODPISAŁ AKT PRAWNY MAJĄCY NA CELU 
ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI PUBLICZNEJ NA TEMAT POWAŻNEGO 

SCHORZENIA WYSTĘPUJĄCEGO U OSÓB W CIĄŻY  
   

Akt prawny zwany „ustawą Lian” upoważnia Wydział Zdrowia do dodania 
ważnych informacji na temat stanu przedrzucawkowego (preeklampsji) do 

swojego programu edukacyjnego związanego ze zdrowiem i kondycją  
   
Ustawa została nazwana na cześć Lian Shalali Gravelle, która zmarła pół roku po 

porodzie z powodu komplikacji związanych ze stanem przedrzucawkowym  
   
Gubernator Andrew M. Cuomo podpisał dzisiaj akt prawny (S.3475/A.6531) zwany 
„ustawą Lian”, który upoważnia Wydział Zdrowia do dodania ważnych informacji na 
temat stanu przedrzucawkowego (preeklampsji) do swojego programu edukacyjnego i 
pomocowego związanego ze zdrowiem i kondycją. Chodzi m.in. o informacje o 
diagnozowaniu, czynnikach ryzyka i możliwościach leczenia. Stan przedrzucawkowy to 
poważne schorzenie spowodowane wysokim ciśnieniem krwi, które występuje po 20 
tygodniu ciąży. Nieleczony może prowadzić do uszkodzenia narządów, udarów lub 
drgawek, przedwczesnego porodu, a nawet śmierci. Często jednak można go wykryć 
wcześniej lub skutecznie zapobiegać jego występowaniu.  
   
„Nowa ustawa jest formą uczczenia pamięci Lian Shalali Gravelle i jej głębokiego 
zaangażowania na rzecz swoich dzieci, a przy tym pomaga nowym i będącym jeszcze 
w ciąży matkom uzyskać kluczowe informacje na temat ryzyka związanego ze stanem 
przedrzucawkowym” – powiedział gubernator Cuomo. „Jest to poważne, czasem 
nawet zagrażające życiu schorzenie, ale wiemy, że można mu zapobiegać, i chcemy 
zapewnić skuteczniejszą ochronę prewencyjną osobom, które są nim zagrożone”.    
   

Nowa ustawa została nazwana na cześć Lian Shalali Gravelle, mieszkającej w Greece w 
stanie Nowy Jork, która zmarła sześć miesięcy po urodzeniu swoich dzieci, Charlesa i 
Enzo, w wyniku komplikacji związanych ze stanem przedrzucawkowym. Będąc matką i 
prawniczką, Lian czynnie działała na rzecz zwiększania świadomości zdrowotnej 
dotyczącej płodności i macierzyństwa.  

   
Senator Jeremy Cooney powiedział: „Lian przekazywała młodym matkom wiedzę na 
temat niebezpiecznych schorzeń związanych z macierzyństwem, takich jak stan 
przedrzucawkowy. Mimo tragicznej śmierci Lian udało się złożyć hołd jej staraniom w 
formie tego ratującego życie aktu prawnego. W imieniu bliźniaków Lian chcę 
podziękować gubernatorowi za podpisanie tej ustawy i zapewnienie większego dostępu 
do materiałów na temat dbania o zdrowie matek”.  
   



Członkini zgromadzenia Jessica González-Rojas powiedziała: „Lian Shalala 
Gravelle zmarła z powodu powikłań związanych ze stanem przedrzucawkowym, a jej 
strata przypomina nam, że musimy zawsze poważnie traktować kwestie zdrowotne 
dotyczące macierzyństwa i płodności. Osoby rodzące dzieci, zwłaszcza kobiety 
kolorowe, są narażone na różne problemy zdrowotne, starając się założyć rodzinę. Stan 
przedrzucawkowy jest przyczyną przedwczesnych porodów i może powodować inne 
problemy zdrowotne u osób w ciąży, dlatego też musimy traktować priorytetowo 
edukację i dostęp do potrzebnych informacji. Jesteśmy to winni Lian i jej rodzinie. 
Dziękuję senatorowi Cooneyowi, że poprosił mnie, abym wraz z nim sponsorowała tę 
ustawę, i obiecuję robić jeszcze więcej dla zdrowia naszych społeczności”.  
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