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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ ZEZWALAJĄCĄ FARMACEUTOM
DO PODAWANIA DODATKOWYCH SZCZEPIONEK ZALECANYCH PRZEZ CDC
PACJENTOM W WIEKU 18 LAT I STARSZYM
Ustawa S.4807-A/A.6476 upoważnia licencjonowanych farmaceutów do
podawania szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B,
HPV, śwince, różyczce i ospie wietrznej
Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę S.4807-A/A.6476, która rozszerza
zakres szczepień ochronnych, które licencjonowani farmaceuci mogą podawać
pacjentom w wieku 18 lat i starszym. Zgodnie z nowym prawem, farmaceuci będą mogli
podawać szczepionki zalecane przez CDC przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby
typu A i B, wirusowi brodawczaka ludzkiego, odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej.
Nowa ustawa wprowadza również na stałe możliwość podawania szczepionki COVID19 przez licencjonowanych farmaceutów.
„Szczepienia są najlepszym narzędziem ochrony zdrowia publicznego i musimy podjąć
wszelkie rozsądne działania, aby szczepionki były powszechnie dostępne”,
powiedziała Gubernator Hochul. „Dzięki nowej ustawie rozszerzamy miejsca, do
których mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą się udać, aby otrzymać szczepionki
chroniące ich własne zdrowie – i zdrowie społeczności, w których żyją”.
Badania wykazują, że szczepienia ochronne zapewniane przez farmaceutów
zwiększają ogólny poziom odporności. Zgodnie z obowiązującym prawem, farmaceuci
w stanie Nowy Jork mogą podawać dorosłym i dzieciom szczepionki przeciw grypie, a
dorosłym szczepionki przeciw COVID-19, pneumokokom, ostrej fazie półpaśca,
meningokokom, tężcowi, błonicy i krztuścowi, a także leki niezbędne do doraźnego
leczenia anafilaksji. Nowe prawo rozszerza listę szczepień ochronnych, które
farmaceuci mogą wykonywać u osób dorosłych, i wymaga od farmaceutów zgłaszania
szczepień do Stanowego Departamentu Zdrowia (State Department of Health).
Senator Toby Ann Stavisky powiedziała: „Chcę podziękować Gubernator Hochul za
podpisanie tej ważnej ustawy. Podczas pandemii COVID-19 widzieliśmy, jak
społeczności o niskich dochodach i społeczności wiejskie walczyły o dostęp do
krytycznych usług opieki zdrowotnej. Badania wykazały, że ludzie intuicyjnie ufają
swoim lokalnym aptekarzom. Zezwalając farmaceutom na podawanie wszystkich
szczepionek zatwierdzonych przez CDC, zmniejszymy zachorowalność i śmiertelność

oraz uratujemy życie w naszych najbardziej zaniedbanych pod względem medycznym
społecznościach”.
Członkini Zgromadzenia, Alicia Hyndman, powiedziała: „Dostęp do opieki
zdrowotnej powinien być podstawowym prawem człowieka, a COVID-19 unaocznił
wiele nierówności w naszym systemie opieki zdrowotnej. W wielu naszych kolorowych
społecznościach lokalni farmaceuci są bezpośrednią i najbardziej dostępną drogą do
zapewnienia opieki. Przedmiotowa ustawa jest krokiem we właściwym kierunku, jeśli
chodzi o zajęcie się tą kwestią sprawiedliwości społecznej i zapewnienie równości dla
wszystkich. Chciałabym wyrazić uznanie i podziękować przewodniczącemu Heastie
oraz wszystkim poplecznikom, którzy zapewnili przyjęcie tej ustawy”.
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