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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE NOWYCH DOTACJI W
WYSOKOŚCI 3 MLN USD NA ROZSZERZENIE DOSTĘPU DO USŁUG
TELEZDROWIA WE WSZYSTKICH REGIONACH STANU NOWY JORK
Program funduszy na usługi telezdrowia pomoże we wdrożeniu innowacyjnych
narzędzi w zakresie telezdrowia i zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości opieki
zdrowotnej w niezadłużonych społecznościach miejskich i wiejskich
Partnerstwo między władzami stanu Nowy Jork a partnerami filantropijnymi
pomoże zamknąć lukę związaną z równym dostępem do opieki zdrowotnej
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie dotacji w wysokości 3 mln USD
na inwestycje w nowe technologie, które poprawią dostęp do usług telezdrowia w
społecznościach o niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze. Program ten pomoże
dostawcom usług zdrowotnych sfinansować zakup urządzeń audiowizualnych i
zdalnego monitorowania oraz podjąć współpracę z innymi partnerami społecznymi w
celu utworzenia fizycznych przestrzeni dla usług w zakresie telezdrowia, w takich
miejscach jak biblioteki, schroniska dla bezdomnych, apteki i inne lokalizacje. Każdy z
dziesięciu regionów stanu otrzyma 150 000 USD. Dotacje będą dostosowane do
prywatnego wsparcia filantropów – projektu sponsorowanego przez organizację
Rockefeller Philanthropy Advisors, ustanowionego dzięki hojności Erica i Wendy
Schmidt na polecenie Schmidt Futures, we współpracy z organizacją New York State
Health Foundation. Dotacje mają na celu zapewnienie publiczno-prywatnego wsparcia
dla innowacji w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej. Przyjmowanie wniosków
rozpocznie się 4 stycznia 2022 r., a więcej informacji można znaleźć tutaj.
„Każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork powinien mieć dostęp do wysokiej jakości opieki
zdrowotnej,bez względu na to, gdzie mieszka”, powiedziała gubernator
Hochul. „Usługi w zakresie to ważne narzędzie, które zapewnia opiekę zdrowotną w
niedostatecznie rozwiniętych społecznościach i pozwala mieszkańcom stanu Nowy
Jork zaoszczędzić czas i pieniądze. Poprzez te inwestycje, chcemy upewnić się, że
każdy ma dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i może skorzystać z pomocy
lekarza”.
Pandemia COVID-19 pokazała, że usługi telezdrowia są krytycznym narzędziem do
rozszerzenia dostępu dla społeczności o niskich dochodach. W czasie kryzysu
mieszkańcy stanu Nowy Jork entuzjastycznie przyjęli wprowadzenie usług telezdrowia,
ie tylko ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego, ale również

dlatego, że dzięki nim łatwiej jest im uzyskać dostęp do wysokiej jakości opieki, bez
konieczności poświęcania czasu i ponoszenia kosztów związanych z podróżą do
lekarza. Dotyczy to w szczególności potrzeby stałej opieki w zakresie zdrowia
psychicznego i leczenia uzależnień.
Pandemia COVID-19 przyspieszyła upowszechnienie się usług w zakresie telezdrowia.
Dotacje te zapewnią, że wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork skorzystają z tych
innowacji i nikt nie zostanie pominięty. Ten program dotacji jest jedną z części
szerszych działań władz stanu w celu zwiększenia i poprawy dostępu do usług w
zakresie telezdrowia. W budżecie na rok 2022, władze stanu Nowy Jork zniosły
nieaktualne wymagania dotyczące lokalizacji i pozwoliły większej liczbie
świadczeniodawców z zakresu zdrowia psychicznego i zaburzeń używania substancji
na świadczenie opieki na odległość. Władze stanu Nowy Jork uruchomiły również serię
programów szkoleniowych online, aby pomóc świadczeniodawcom poznać najlepsze
praktyki w zakresie wprowadzania usług telezdrowia. Dostęp do nich można
uzyskać tutaj.
Stan Nowy Jork jest liderem w zakresie innowacji z dziedziny telezdrowia, co ma
przyczynić się zmiany sposobu dostępu mieszkańców stanu Nowy Jork do wysokiej
jakości opieki zdrowotnej.
Pełniąca obowiązki zastępcy komisarza w Wydziale Zdrowia, Kristin Proud,
powiedziała: „Usługi w zakresie telezdrowia są kluczowym elementem przyszłości
opieki zdrowotnej w stanie Nowy Jork. Rozszerzając do nich dostęp, likwidujemy
bariery, co pomoże zwiększyć zakres opieki zdrowotnej i dostęp do leczenia, którego
mieszkańcy stanu Nowy Jork potrzebują i na które zasługują – w sposób terminowy.
Inwestycje te zapewnią również wysokiej jakości i niezawodną opiekę w
społecznościach, które w przeszłości nie mogły skorzystać z opieki zdrowotnej,
zwiększając tym samym równość dostępu i pomagając zlikwidować luki w opiece
zdrowotnej”.
Współzałożyciel Schmidt Futures i były dyrektor generalny Google, Eric Schmidt,
powiedział: „Pandemia pokazała nam, że usług w zakresie telezdrowia są niezbędną
częścią efektywnego systemu opieki zdrowotnej. Musimy zapewnić pacjentom
urządzenia i infrastrukturę niezbędną do pełnego korzystania z tych usług. Ta
inicjatywa podkreśla zdecydowane zaangażowanie władz stanu Nowy Jork w
innowacyjne rozwiązania, dzięki którym wszyscy mieszkańcy stanu są bezpieczni i
zdrowi”.
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