
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/16/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו העכערן פובליק באוואוסטזיניגקייט פון ערנסטע  
 פארבינדענע געזונטהייט צושטאנד  -שווענגערשאפט

    
״ליאן׳ס געזעץ״ אויטאריזירט העלט דעפארטמענט צוצולייגן נייטיגע אינפארמאציע וועגן  

 וואוילזיין עדיוקעשען פראגראם  ׳פרעעקלאמפסיע׳ צו איר געזונטהייט קעיר און 
    

געזען אין נאמען פון ליאן שאהאלא גראוועלע, וועלכע איז געשטארבן זעקסט מאנאטן נאך דאס  
 פארבינדענע קאמפליקאציעס  -געבוירן און געליטן פון פרעעקלאמפסיע

    
( איינפירנדיג S.3475/A.6531גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע )

״ליאן׳ס געזעץ,״ וועלכע אויטאריזירט דעם העלט דעפארטמענט צוצולייגן אינפארמאציע וועגן  
צו איר   -אריינגערעכנט דערשפירן, ריזיקע פאקטארן, און אפציעס פאר באהאנדלונג  -פרעעקלאמפסיע 

לאמפסיע איז אן ערנסטע  געזונט אפגעב און וואוילזיין עדיוקעשען און ארויסזוך פראגראם. פרעעק
׳סטן וואך פון  20מעדיצינישע צושטאנד וועלכע עס קומט פון הויכע בלוט דרוק סיי ווען נאך דעם 

אויב ווערט עס געלאזט אומבאהאנדלט קען עס צופירן צו ארגאן שאדן, סטראוקס אדער   שווענגערשאפט.
פעלער קען פרעעקלאמפסיע דערשפירט  אין פילע  סיזשורס, פריצייטיג געבוירן, און צומאל אויך טויט.

 ווערן פריצייטיג אדער אפגעהאלטן אינגאנצן.   
    

״דער נייער געזעץ טראגט דעם אנדענק פון ליאן שאהאלא גראוועלע און איר טיפע איבערגעגעבנקייט צו  
-ישאירע קינדער און די געזונט פון נייע און טראגעדיגע מאמעס און וועט העלפן צוצושטעלן די קריט

האט  וויכטיגע אינפארמאציע פאר די וועלכע קענען זיין איינגעשטעלט פאר פרעעקלאמפסיע,״  
דראענדע צושטאנד, אבער מיר  -״דאס איז אן ערנסטע און פילמאל לעבנס גאווערנער קאומאו געזאגט. 

וערן דערפון  ווייסן עס קען אפגעהאלטן ווערן, און מיר ווילן אז די וועלכע זענען אומשטאנד געטראפן צו ו
    האבן די מיטלען וואס זיי דארפן אויף זיך בעסער צו באהיטן.״ 

    
דער נייער געזעץ איז אין נאמען פון ליאן שאהאלא גראוועלע, אן איינוואוינער פון גריעס, ניו יארק, וועלכע  

קאציעס פון  איז געשטארבן זעקס מאנאט נאכ׳ן געבורט פון אירע קינדער, טשארלס און ענזא, פון קאמפלי
פרעעקלאמפסיע. אלס א מוטער און אדווקאט איז ליאן געווען א צעפייערטע אדוואקאט פאר פרוכפער און  

 מוטערליך געזונט.  
    

״ליאן האט אינפארמירט נייע מוטערס וועגן געפארפולע  סענאטאר דזשערעמי קוני האט געזאגט, 
פסיע. כאטש מיר האבן טראגיש פארלוירן ליאן,  מוטערליכע געזונטהייט צושטאנדן, ווי צ.ב.ש. פרעעקלאמ 

רעטענדיגע לעגיסלאציע. אין נאמען פון ליאן׳ס צווילינג  -טוט איר גייסט ווייטער עקזיסטירן אין די לעבנס
אינגלעך, וויל איך באדאנקען דעם גאווערנער פאר׳ן אונטערשרייבן דעם בילל אלס געזעץ, און צושטעלן  

 רליכע געזונטהייט רעסורסן.״ מער צוגענגליכקייט צו מוטע
    

 



״ֹליאן שאלאלא גראוועלע איז געשטארבן  ראהאז האט געזאגט, -אסעמבליפרוי דזשעסיקע גאנזאלעז
פארבינדענע קאמפליקאציעס און איר פארלוסט דערמאנט אונז ווי ערנסט צו נעמען  -פון פרעעקלאמפסיע

מוטערליכע און פרוכפער געזונט. מענטשן וואס געבוירן, איבערהויפט פרויען פון שווארץ אדער קאלירטע  
נטהייט פראבלעמען אין דער צייט ווען זיי פרובירן אויפצוציען  אפשטאם, זענען עלול אויף פארשידענע געזו

פרעעקלאמפסיע ברענגט צו פריצייטיגע געבורט און קען צוברענגען אנדערע געזונטהייט   פאמיליעס.
פראבלעמען פאר טראגעדיגע מענטשן, און דערפאר דארפן מאכן אינפארמירן און ארויסזוכן א  

רע פון ליאן און איר פאמיליע. איך באדאנק סענאטאר קוני פאר׳ן מיך  פריאריטעט. מיר טוען דאס אין עה 
בעטן צו ספאנסירן די דאזיגע לעגיסלאציע מיט אים אינאיינעם, און איך בין אנטשלאסן צו טון נאך מער  

 פאר די געזונטהייט פון אונזערע קאמיוניטיס.״  
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