
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 3 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول توقع تشريعًا يعزز المساواة الصحية للمرأة في اتخاذ قرارات الصحة العامة
  

يضيف ممثًًل إلى مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي لمقدمي خدمات صحة المرأة   S.7628/A.8536التشريع 
  ويوسع خبرة الهيئة في تقديم المشورة لقرارات الصحة العامة

  
  

الذي يضيف عضًوا إضافيًا بالتعيين إلى مجلس الصحة  S.7628/A.8536وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم التشريع 
كممثل لمقدمي خدمات صحة المرأة. هذا يضمن أن استشارة أصحاب الخبرة المناسبة بخصوص  العامة والتخطيط الصحي

  قرارات الصحة العامة التي تتعلق بصحة المرأة أو المرافق المتخصصة في رعاية المرأة.
  

"نظًرا ألن الحق األساسي في اإلجهاض معرض للخطر في المحكمة العليا، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى أن نتخذ  
"لقد رأينا تأثير   قالت الحاكمة هوكول. خطوات هنا في نيويورك لضمان الوصول العادل إلى الصحة اإلنجابية للمرأة،"

الضروريين لوضع سياسة حول صحة المرأة، وقد أدى ذلك إلى مفارقات  المؤسسات القوية التي تفتقر إلى الخبرة والتعاطف 
صحية هائلة في نظام الصحة العامة لدينا على أساس الجنس والعرق. ستكون هذه خطوة مهمة إلى األمام لتحسين صحة  

واجهها النساء كل يوم،  المرأة في نيويورك، وجذب المزيد من االهتمام إلى الصعوبات وقضايا الرعاية الصحية الفريدة التي ت
ومن خالل إضافة شخص لديه خبرة في هذا المجال الحاسم والمهمش إلى الصحة العامة ومجلس التخطيط الصحي، فإننا  

  سنحقق عدالة صحية أفضل لجميع سكان نيويورك."
  

لصحة العامة،  ( هم خبراء في مختلف مجاالت اPHHPCإن العديد من أعضاء مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي )
مثل دور رعاية المسنين، والصحة السلوكية، وشركات التأمين، ولكن ال يُشترط حاليًا أن يكون لدى أي عضو في مجلس  

نظًرا ألن هذا المجلس مسؤول عن تعديل ( خبرة في مجال صحة المرأة. PHHPCالصحة العامة والتخطيط الصحي )
مجموعة الشرائع الصحية وإصدار التوصيات لمفوض الصحة ومراجعة الطلبات الخاصة بمرافق الرعاية الصحية، فإن تعيين  
عضو إضافي بهذه الخبرة سيوفر مدخالت مهمة لقرارات الصحة العامة التي يتخذها مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي 

(PHHPC.) .يسرى العمل بهذا القانون فور إصداره  
  

إن توقيع القانون هو واحد من سلسلة من اإلجراءات التي اتخذتها الحاكمة لحماية وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية 
اإلنجابية في نيويورك. حددت الميزانية التي تم إقرارها شرًطا بأن تغطي جميع خطط التأمين خدمات اإلجهاض ووسعت 

امج منحة تنظيم األسرة، الذي يدعم مقدمي خدمات الصحة اإلنجابية في المجتمع في جميع أنحاء الوالية. تضمنت الميزانية برن
أيًضا تدابير حاسمة للحد من الفوارق العرقية في معدل الوفيات واألمراض ما بعد الوالدة، بما في ذلك توسيع تغطية 

Medicaid  ام واحد بعد الوالدة لجميع األفراد بغض النظر عن حالة الهجرة، وتحسين يوًما إلى ع 60بعد الوالدة من
الوصول إلى خدمات ما قبل الوالدة وبعدها، بما في ذلك خدمات التغذية الموسعة، والخدمات المقدمة من األخصائيين  

صة بالمرضى. الحاكمة  االجتماعيين السريريين المرخصين، وإسداء المشورة على مستوى النظراء، وخدمات التنقل الخا
بحماية وتعزيز الرعاية الصحية اإلنجابية استجابة لرأي تم تسريبه للمحكمة العليا من شأنه أن يلغي   أكدت مجدًدا التزامها

  الحق في اإلجهاض الذي يكفله رو ضد وايد 
  

القرارات التي   "يلعب مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي دوًرا محوريًا في العديد من  قالت السناتور جوليا ساالزار:
تتخذها الوالية في األمور المتعلقة بصحة المرأة ورفاهها، ولكن بدون التوجيه المناسب يمكن أن تستمر النساء في مواجهة  
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العديد من الصعوبات كل يوم. أشكر الحاكمة هوكول على توقيع هذا القانون من أجل إعطاء صحة المرأة دوًرا أكبر في صنع 
  يورك."القرار الصحي في نيو

  
"تقود قرارات مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي سياسة الصحة  قال عضو الجمعية التشريعية ريتشارد ن. غوتفريد:

إن إضافة تمثيل لمقدمي خدمات صحة المرأة إلى مجلس  العامة. ويجب أن تمثل عضويتها احتياجات جميع سكان نيويورك.
  الصحة العامة والتخطيط الصحي سيضمن حماية صحة األم والرعاية اإلنجابية والخدمات الحيوية األخرى بشكل أفضل."
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