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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA HISTORYCZNE, WIELOLETNIE INWESTYCJE 
W OPIEKĘ ZDROWOTNĄ O WARTOŚCI 20 MLD USD W BUDŻECIE NA ROK 2023  

  
 Inwestycja o wartości 7,7 mld USD w celu podwyższenia płacy minimalnej dla 

pracowników opieki domowej o 3 USD  
  

1,2 mld USD przeznaczone na premie dla pracowników opieki zdrowotnej 
pierwszej linii  

  
2,4 mld USD na inwestycje w infrastrukturę opieki zdrowotnej  

  
Rozszerzenie uprawnień do Medicaid dla mieszkańców stanu Nowy Jork z 

niepełnosprawnością o niskich dochodach, w wieku 65 lat i więcej, w tym osób 
nieposiadających dokumentów  

  
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia Medicaid z 60 dni do roku po porodzie dla 

wszystkich kobiet w ciąży  
  

5,4-procentowa korekta kosztów utrzymania dla pracowników służb socjalnych  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś w budżecie stanowym na rok 2023 historyczną, 
wieloletnią inwestycję w opiekę zdrowotną o wartości 20 mld USD. Priorytetem będzie 
stworzenie lepszych warunków pracy dla pracowników pierwszej linii w systemie opieki 
zdrowotnej – 1,2 mld USD zostanie przeznaczone na premie dla pracowników służby 
zdrowia, a także na wieloletnie inwestycje w reformę płatności w wysokości 4,5 mld 
USD. Inne znaczące inwestycje to 2,4 mld USD na poprawę infrastruktury opieki 
zdrowotnej oraz 3,9 mld USD na pomoc dla szpitali borykających się z problemami 
finansowymi związanymi z pandemią wirusa COVID-19. W ciągu czterech lat kolejne 
7,7 mld USD zostanie przeznaczone na podniesienie minimalnej płacy pracowników 
opieki domowej o 3 USD. Te przełomowe inwestycje przyczynią się do poprawy 
warunków pracy i wzrostu zatrudnienia o 20 procent w ciągu najbliższych pięciu lat, a 
także do poprawy sytuacji w zakresie opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców 
stanu Nowy Jork.  
  
„Podstawą systemu opieki zdrowotnej w Nowym Jorku jest silny, stabilny i sprawiedliwy 
system, a jego fundamentem są pracownicy, od których wymaga się rzeczy 



niemożliwych i którzy, dwa lata po wybuchu pandemii, nadal ich dokonują” 
powiedziała gubernator Hochul. „W budżecie tym uwzględniono historyczne 
inwestycje, które pozwolą na odbudowę gospodarki w sektorze opieki zdrowotnej 
poprzez podniesienie wynagrodzeń pracowników służby zdrowia, poprawę 
infrastruktury w miejscu pracy oraz zapewnienie zachęt, które przyciągną więcej osób 
do pracy. Dziękuję liderce większości Stewart-Cousins i marszałkowi Heastie za ich 
pracę na rzecz budowania gospodarki przyszłości w dziedzinie opieki zdrowotnej”.  
  
Ponad 5 mld USD z tych środków zostanie przeznaczonych na reformę płac i 
dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników opieki zdrowotnej. W tym 1,2 mld USD na 
premie dla pracowników opieki zdrowotnej i higieny psychicznej, w tym premie w 
wysokości do 3000 USD dla pracowników zarabiających poniżej 125 000 USD, którzy 
pozostaną na swoich stanowiskach przez rok, oraz premie proporcjonalne dla osób 
pracujących mniej godzin. 500 mln USD zostanie przeznaczone na wyrównanie 
kosztów utrzymania, aby podnieść płace pracowników służb socjalnych. W budżecie 
przewidziano również 5,4-procentową korektę kosztów utrzymania dla pracowników 
służb humanitarnych.  
  
Ulepszenia w zakresie infrastruktury w opiece zdrowotnej mają zasadnicze znaczenie 
nie tylko dla poprawy warunków pracy dla pracowników opieki zdrowotnej, ale także 
dla opieki nad pacjentami i czasu oczekiwania na wizytę. W budżecie ustanowiono 
nową inwestycję o wartości 2,4 mld USD, przeznaczoną na finansowanie ulepszeń 
infrastruktury dla szpitali, domów opieki, ośrodków opieki ambulatoryjnej, ośrodków 
środowiskowych i innych kwalifikujących się placówek opieki zdrowotnej i 
świadczeniodawców. Ponadto, środki w wysokości 3,9 mld USD w ciągu czterech lat – 
co stanowi 88-procentowy wzrost w stosunku do poprzednich czterech lat – zostaną 
przeznaczone na pomoc dla szpitali, które nadal borykają się z problemami 
finansowymi po pandemii COVID-19.  
  
Aby zwiększyć zakres ubezpieczenia i przystępność cenową dla seniorów, uchwalony 
budżet podnosi limit dochodów dla mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku 65 lat i 
więcej oraz dla osób z niepełnosprawnością do 138% w stosunku do federalnego 
poziomu ubóstwa, podnosi limit dochodów dla programu Medicare Savings oraz 
rozszerza zakres ubezpieczenia dla osób nieposiadających dokumentów w wieku 65 
lat i więcej.   
  
Rząd stanu Nowy Jork jest zaangażowany w zwalczanie nierówności strukturalnych i 
instytucjonalnych w opiece zdrowotnej, aby stworzyć bezpieczniejsze warunki porodu 
dla wszystkich matek i rodzin w całym stanie, także tych, które nie posiadają 
dokumentów. W budżecie przewidziano ponad 20 mln USD na roczne inwestycje 
mające na celu zwiększenie dostępu do holistycznej opieki prenatalnej i poporodowej, 
aby zmniejszyć nierówności rasowe i zapewnić dostęp do wysokiej jakości opieki 
wszystkim matkom. Rząd stanu rozszerzy zakres ubezpieczenia poporodowego dla 
wszystkich kobiet kwalifikujących się do Medicaid w czasie ciąży z 60 dni do jednego 
roku po urodzeniu dziecka, co przyczyni się do bardziej wyrównanych wyników 
zdrowotnych w całym stanie.  
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