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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE ROZWIĄZANIA PRAWNE MAJĄCĄ NA 
CELU POPRAWĘ USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ 

  
Przepisy S.2119/A.228 dotyczą ośrodków dawstwa osocza 

  
Przepisy S.4377/A.6222 wymagają, aby domy opieki oferowały tłumaczenie praw 
pacjenta i umieszczały w widocznych miejscach dane kontaktowe udostępniane 

w ramach Programu Rzecznika Praw Pacjenta w Opiece Długoterminowej 
prowadzonego przez Stan Nowy Jork. 

  
Przepisy S.3543/A.3050 dotyczą rozwoju kadr 

  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś pakiet rozwiązań prawnych mających na celu 
poprawę usług opieki zdrowotnej. Przepisy S.2119/A.228 uprawniają ośrodki dawstwa 
osocza do pobierania materiału. Przepisy S.4377/A.6222 wymagają, aby domy opieki 
oferowały tłumaczenia praw pacjenta w najczęściej używanych językach innych niż 
angielski, a także obligują te placówki do umieszczania w widocznych miejscach 
danych kontaktowych udostępnianych w ramach Programu Rzecznika Praw Pacjenta w 
Opiece Długoterminowej prowadzonego przez Stan Nowy Jork. Przepisy 
S.3543/A.3050 dotyczą rozwoju kadr, a mianowicie wymagają od niektórych 
specjalistów dostarczania — a od Stanowego Wydziału Edukacji przyjmowania — 
informacji o wykonywaniu ich zawodów.  
  

„Po niespotykanym dotąd obciążeniu, jakie spowodowała pandemia w naszym systemie 
opieki zdrowotnej, wprost musimy podjąć kroki, dzięki którym w przyszłości będziemy 
lepiej przygotowani” — powiedziała gubernator Hochul. „Nowe przepisy pozwolą 
Stanowi Nowy Jork na skuteczniejsze reagowanie na przyszłe kryzysy i jestem dumna 
z tego, że mogę podpisać te akty prawne w celu zwiększenia dostępu do opieki 
zdrowotnej i poprawy usług dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”. 

  
Przepisy S.2119/A.228 uprawniają do pobierania materiału ośrodki dawstwa osocza 
zgodne z prawem federalnym, co pozwala na otwarcie kolejnych ośrodków na terenie 
całego stanu. Osocze jest bardzo potrzebne w leczeniu chorób, a wspomniane przepisy 
rozszerzają dostęp do dawstwa. 
  
Senator Gustavo Rivera powiedział: „Musimy dbać, aby nasze przepisy nadążały za 
postępami w dziedzinie medycyny, a usprawnienie uzyskiwania uprawnień do działania 



w stanie Nowy Jork przez centra dawstwa osocza pozwala to właśnie osiągnąć, 
pomagając większej liczbie mieszkańców stanu Nowy Jorku w uzyskiwaniu dostępu do 
tej skutecznej terapii przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów opieki 
zdrowotnej. Chciałbym niniejszym podziękować gubernator Hochul za podpisanie tej 
ustawy i za dalsze dążenia do poprawy naszego systemu opieki zdrowotnej, aby był on 
bardziej dostępny dla mieszkańców stanu Nowy Jork”. 
  
Członek Zgromadzenia Richard Gottfried powiedział: „Pobieranie osocza jest 
pierwszym krokiem w leczeniu pacjentów ze skazami krwotocznymi, chorobami 
autoimmunologicznymi i innymi stanami zagrażającymi życiu. Ustawa ta sprzyja 
zwiększeniu dawstwa dzięki lepiej przystosowanemu i skuteczniejszemu systemowi 
prawnemu dotyczącemu centrów dawstwa osocza. Wyrażam uznanie dla gubernator 
Hochul, patronującego tej ustawie w Senacie Gustava Rivery oraz marszałka 
Zgromadzenia Carla Heastie za ich pomoc w przekształceniu projektu tej ustawy 
w obowiązujące prawo”. 
  
Przepisy S.4377/A.6222 wymagają tłumaczeń praw pacjenta w najczęściej używanych 
językach innych niż angielski w domach opieki, a także obligują te placówki do 
umieszczania w widocznych miejscach danych kontaktowych udostępnianych w ramach 
Programu Rzecznika Praw Pacjenta w Opiece Długoterminowej prowadzonego przez 
Stan Nowy Jork. Program ten został ustanowiony na mocy Ustawy o Starszych 
Amerykanach (Older Americans Act), a jego zespół działa na rzecz mieszkańców, 
badając składane skargi. 
  
Senator Rachel May powiedziała: „Starsi mieszkańcy stanu Nowy Jork i ich rodziny 
muszą mieć dostęp do informacji na wiele tematów, aby mogli podejmować decyzje, 
które będą najlepsze dla nich samych i ich bliskich. Dzięki temu aktowi prawnemu 
krytyczne informacje o programie Rzecznika Praw Pacjenta w Opiece Długoterminowej, 
a także Ustawie o Prawach Mieszkańców (Residents' Bill of Rights), będą szerzej 
i łatwiej dostępne. Dumą napawa mnie fakt, że patronowałam tej ustawie, i bardzo się 
cieszę, że właśnie została podpisana przez panią gubernator i zaczęła obowiązywać. 
Stan Nowy Jork musi nadal robić wszystko, co w jego mocy, aby lepiej wspierać swoich 
starszych obywateli”. 
  
Członkini Zgromadzenia Monica Wallace powiedziała: „Rzecznik praw pacjenta 
w ośrodkach opieki długoterminowej pełni rolę rzecznika rezydentów, dbając, aby mieli 
oni zapewnioną odpowiednią opiekę i byli traktowani z poszanowaniem ich 
godności. Aby rzecznik mógł skutecznie działać, rezydenci muszą wiedzieć, czym się 
zajmuje i jak można się z nim skontaktować. Nowe przepisy wymagają, aby domy 
opieki i zakłady opieki długoterminowej umieszczały informacje o programie rzecznika 
praw pacjenta w pokoju każdego rezydenta oraz zapewniały tłumaczenia na często 
używane języki, tak aby pacjenci i ich rodziny wiedzieli, do kogo mogą się udać po 
pomoc. Dziękuję pani gubernator Hochul za jej zaangażowanie w poprawę naszego 
systemu opieki długoterminowej i wspieranie seniorów ze stanu Nowy Jork”. 
  



Przepisy S.3543/A.3050 wymagają od niektórych specjalistów dostarczania — a od 
Stanowego Wydziału Edukacji przyjmowania — informacji o wykonywaniu ich zawodów. 
Przepisy te pozwolą uzyskać dokładniejszy obraz zapotrzebowania na pracowników 
w stanie Nowy Jork. 
  
Senator Toby Ann Stavisky powiedziała:„Pandemia COVID-19 ujawniła szereg 
nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej na terenie naszego stanu. Dzięki zbieraniu 
i analizowaniu tych informacji Wydział Zdrowia będzie dokładniej wiedzieć, które 
społeczności najbardziej potrzebują kluczowych usług, i odpowiednio reagować na te 
potrzeby. Ustawa ta pomoże zapewnić wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork 
równe szanse dostępu do potrzebnych im usług opieki zdrowotnej”. 
  
Członkini Zgromadzenia Patricia Fahy powiedziała: „Pandemia COVID-19 ujawniła 
niedostatki wiedzy stanu Nowy Jork na temat sposobów wykonywania zawodów przez 
licencjonowanych specjalistów z sektora opieki zdrowotnej. Przepisy te zapewnią 
stanowemu Wydziałowi Zdrowia informacje o tym, jak różni lekarze i inni specjaliści 
wykorzystują swoje licencje, co pozwoli mu lepiej sobie radzić z niedoborami 
pracowników medycznych w stanie Nowy Jork, a także szybko reagować na 
pojawiające się w przyszłości zagrożenia zdrowia publicznego. Dziękuję gubernator 
Hochul za podpisanie tej ważnej, rozsądnej ustawy, a pani senator Stavisky — za 
poparcie tego rozwiązania prawnego w Senacie”. 
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