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  الحاكمة هوكول توقع تشريعًا لتعزيز تجربة المرضى في مراكز القبالة للتوليد
  

ط التشريع    إجراءات الترخيص لمراكز القبالة للتوليد المعتمدة   S.1414A/A.259يبس ِّ
  

ترخيص  الذي يضمن توافق اللوائح التي تحكم   S.1414A/A.259أعلنت الحاكمة كاثي هوكول التوقيع على التشريع 
وإنشاء وتشغيل مراكز قبالة للتوليد مع قانون ممارسة القبالة أو معايير هيئات االعتماد الوطنية المتخصصة في مراكز القبالة  

  للتوليد.
  

"لفترة   قالت الحاكمة هوكول. "تستحق أولئك اللواتي يلدن أن يَكنَّ قادرات على اختيار أفضل مكان ألنفسهنَّ للقيام بذلك،"
طويلة، واجهت مراكز القبالة عقبات ال داعي لها في طريقها إلى االفتتاح، مما أدى إلى نقص حاّد في هذه الممارسات في  

جميع أنحاء واليتنا. أنا فخورة بتوقيع تشريع يزيل هذه العقبات ويمنح سكان نيويورك الالتي ينتظرن والدة أطفالهن في هذا  
  خيارات للمكان الذي سيلدن فيه." العالم مجموعة واسعة من ال

  
لمركز قبالة   28عملية مبسطة للحصول على شهادة تشغيل كمرفق بموجب المادة  S.1414A/A.259سيوفر التشريع  

  وتوليد يتم اعتماده من قبل منظمة اعتماد معترف بها.
  

نشاء وتشغيل مراكز التوليد في نيويورك، فإننا  "من خالل تبسيط العملية التي يتم من خاللها إقال السناتور جوستافو ريفيرا: 
نعمل بنشاط من أجل عكس مسار أزمة وفيات األمهات المدمرة في واليتنا. تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان حصول النساء 

لطبية الحوامل، ال سيما النساء ذوات البشرة الملونة اللواتي واجهن تاريخيًا من التباينات الصحية الكبيرة والعنصرية ا
المحضة، على رعاية األمومة المهنية واآلمنة المستحقة لهّن. أود أن أشكر الحاكمة هوكول على توقيعها هذا القانون المهم 

  ليصبح قانونًا ألنني أعتقد جازًما أن مراكز القبالة هذه ستسمح للمرأة بالوالدة بكرامة."
  

"القبالة مهنة مرخصة وراسخة في نيويورك، وتحظي بسجل طويل من : قال عضو الجمعية التشريعية ريتشارد جوتفريد 
النجاح. تعزز مراكز الوالدة التي ترعاها القابالت الوالدة القائمة على العافية في بيئة داعمة. تشير األبحاث أن هذه المرافق 

الت سالمة بارزة، ونتائج ناجحة للربط بين الوالدين. سيؤدي هذا القانون إلى لديها عدد أقل من تحريضات المخاض، وسج
تحسين الوصول إلى هذه المرافق في بيئة منظمة بشكل مناسب. أشكر العديد من المدافعين عن القابالت، والحاكمة هوكول، 

  يل هذا التشريع إلى قانون."وراعي مجلس الشيوخ غوستافو ريفيرا، ورئيس الجمعية كارل هيستي على عملهم في تحو
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