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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ MAJĄCĄ NA CELU POPRAWĘ
DOŚWIADCZEŃ PACJENTÓW W OŚRODKACH POŁOŻNICZYCH
Ustawa S.1414A/A.259 usprawnia proces wydawania licencji dla akredytowanych
ośrodków położniczych
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła podpisanie ustawy S.1414A/A.259, która zapewnia,
że przepisy regulujące licencjonowanie, zakładanie i prowadzenie ośrodków
położniczych są zgodne z ustawą o praktyce położniczej lub standardami krajowych
organów akredytujących specjalizujących się w ośrodkach położniczych.
„Kobiety, które rodzą, zasługują na to, by mieć możliwość wyboru najlepszego dla
siebie otoczenia”, powiedziała gubernator Hochul. „Zbyt długo ośrodki położnicze
napotykały na nadmierne przeszkody na drodze do ich otwarcia, co doprowadziło do
poważnego braku tych placówek w naszym całym stanie. Jestem dumna, że mogę
podpisać ustawę, która likwiduje te bariery i zapewnia mieszkańcom stanu Nowy Jork,
witającym dzieci na tym świecie, szerszy zakres możliwości wyboru miejsca, w którym
będą mogły się urodzić”.
Ustawa S.1414A/A.259 zapewni usprawniony proces uzyskiwania certyfikatu
operacyjnego dla ośrodka położniczego, który jest akredytowany przez uznaną
organizację akredytującą, jako placówka z art. 28.
Senator, Gustavo Rivera, powiedział: „Usprawniając proces zakładania i działalności
ośrodków położniczych w stanie Nowy Jork, aktywnie pracujemy nad odwróceniem
niszczycielskiego kryzysu śmiertelności matek w naszym stanie. Naszym obowiązkiem
jest zapewnienie kobietom w ciąży, szczególnie kobietom kolorowym, które historycznie
doświadczają znacznych różnic w kwestiach opieki zdrowotnej oraz jawnego rasizmu ze
strony służby zdrowia, profesjonalnej i bezpiecznej opieki położniczej, na jaką
zasługują. Pragnę podziękować gubernator Hochul za podpisanie tej ważnej ustawy,
ponieważ jestem głęboko przekonana, że te ośrodki położnicze pozwolą kobietom
rodzić z godnością”.
Członek Zgromadzenia, Richard Gottfried, powiedział: „Położne stanowią dobrze
ugruntowany i licencjonowany zawód w stanie Nowy Jork, cieszący się długą historią
osiągnięć. Ośrodki położnicze promują poród oparty na zasadach zachowania zdrowia
w przyjaznym środowisku. Badania pokazują, że w tych placówkach rzadziej dochodzi

do indukcji porodu, są one wyjątkowo bezpieczne i z powodzeniem zapewniają
tworzenie rodzicielskiej więzi. Ten projekt ustawy poprawi dostęp do tych placówek w
odpowiednio uregulowanym środowisku. Dziękuję wielu orędownikom położnych,
gubernator Hochul, senatorowi Gustavo Rivera i przewodniczącemu Zgromadzenia,
Carlowi Heastie, za ich pracę, dzięki której ta ustawa stała się obowiązującym prawem”.
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