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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ ZWIĘKSZAJĄCĄ UDZIAŁ KOBIET 
W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZDROWIA PUBLICZNEGO  

  
Ustawa S.7628/A.8536 przewiduje dodanie do Rady ds. Zdrowia Publicznego i 

Planowania Opieki Zdrowotnej przedstawiciela podmiotów świadczących usługi 
zdrowotne dla kobiet i poszerza wiedzę fachową organu doradzającego w 

sprawach zdrowia publicznego  
  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę S.7628/A.8536, na mocy której do 
Rady ds. Zdrowia Publicznego i Planowania Opieki Zdrowotnej (Public Health and 
Health Planning Council, PHHPC) zostanie dodany dodatkowy mianowany członek, 
będący przedstawicielem organizacji świadczących usługi zdrowotne dla kobiet. 
Gwarantuje to, że decyzje w zakresie zdrowia publicznego dotyczące zdrowia kobiet lub 
placówek specjalizujących się w opiece nad kobietami będą konsultowane przez osoby 
posiadające odpowiednią wiedzę specjalistyczną.  
  
„Ponieważ podstawowe prawo do aborcji jest zagrożone w Sądzie Najwyższym, 
ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest podjęcie przez nas w stanie Nowy Jork 
działań mających na celu zapewnienie sprawiedliwego dostępu do zdrowia 
reprodukcyjnego kobiet”, powiedziała gubernator Hochul. „Widzimy, że wpływ 
potężnych instytucji, którym brakuje fachowej wiedzy i empatii niezbędnej do tworzenia 
polityki dotyczącej zdrowia kobiet, doprowadził do ogromnych różnic zdrowotnych w 
naszym systemie zdrowia publicznego w zależności od płci i rasy. To będzie ważny 
krok naprzód w kierunku poprawy zdrowia kobiet w stanie Nowy Jork. Zwrócimy 
większą uwagę na trudności i wyjątkowe problemy związane z opieką zdrowotną, z 
którymi kobiety borykają się na co dzień, a dzięki dodaniu do Rady ds. Zdrowia 
Publicznego i Planowania Opieki Zdrowotnej osoby z doświadczeniem w tej kluczowej i 
niedocenianej dziedzinie zapewnimy wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork większą 
równość w dostępie do opieki zdrowotnej”.  
  
Wielu członków PHHPC to eksperci z różnych dziedzin zdrowia publicznego, takich jak 
domy opieki, zdrowie behawioralne i firmy ubezpieczeniowe, ale obecnie żaden z 
członków PHHPC nie musi posiadać doświadczenia w zakresie zdrowia kobiet. Ze 
względu na to, że rada ta jest odpowiedzialna za wprowadzanie zmian do Kodeksu 
Sanitarnego, wydawanie zaleceń dla komisarza ds. zdrowia oraz rozpatrywanie 
wniosków dotyczących placówek opieki zdrowotnej, powołanie dodatkowego członka z 



taką wiedzą zapewni istotny wkład w decyzje dotyczące zdrowia publicznego 
podejmowane przez PHHPC. Ustawa wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.  
  
Podpisanie tej ustawy jest jednym z szeregu działań podjętych przez gubernator w celu 
ochrony i zwiększenia dostępu do reprodukcyjnej opieki zdrowotnej w stanie Nowy Jork. 
W uchwalonym budżecie skodyfikowano wymóg, aby wszystkie plany ubezpieczeniowe 
obejmowały usługi aborcyjne, oraz rozszerzono program dotacji na planowanie rodziny 
(Family Planning Grant), który wspiera lokalnych świadczeniodawców zdrowia 
reprodukcyjnego w całym stanie. W budżecie uwzględniono również kluczowe środki 
mające na celu zmniejszenie różnic rasowych w zakresie umieralności i 
zachorowalności matek, w tym rozszerzenie zakresu świadczeń Medicaid po porodzie z 
60 dni do roku dla wszystkich osób bez względu na status imigracyjny oraz poprawę 
dostępu do usług przed- i poporodowych, w tym rozszerzenie usług żywieniowych, 
usług licencjonowanych klinicznych pracowników socjalnych, poradnictwa 
środowiskowego oraz usług z zakresu poradnictwa dla pacjentów. Gubernator 
potwierdziła swoje zobowiązanie do ochrony i zwiększenia opieki w zakresie zdrowia 
reprodukcyjnego w odpowiedzi na ujawnienie orzeczenia Sądu Najwyższego, na mocy 
którego prawo do aborcji gwarantowane przez ustawę Roe v. Wade zostałoby 
uchylone.  
  
Senator stanu, Julia Salazar, powiedziała: „Rada ds. Zdrowia Publicznego i 
Planowania Opieki Zdrowotnej odgrywa kluczową rolę w wielu decyzjach 
podejmowanych przez władze stanowe w sprawach dotyczących zdrowia i dobrobytu 
kobiet, jednak bez odpowiednich wytycznych może nadal napotykać wiele trudności, z 
którymi kobiety borykają się na co dzień. Dziękuję gubernator Hochul za podpisanie 
tego projektu ustawy, dzięki któremu zdrowie kobiet będzie mieć większe znaczenie w 
procesie podejmowania decyzji dotyczących zdrowia w stanie Nowy Jork”.  
  
Członek Zgromadzenia, Richard N. Gottfried, powiedział: „Decyzje Rady ds. 
Zdrowia Publicznego i Planowania Opieki Zdrowotnej wpływają na politykę zdrowia 
publicznego. Jej członkowie powinni reprezentować potrzeby wszystkich mieszkańców 
stanu Nowy Jork. Wprowadzenie reprezentacji podmiotów świadczących usługi w 
zakresie zdrowia kobiet w Radzie ds. Zdrowia Publicznego i Planowania Opieki 
Zdrowotnej zapewni lepszą ochronę zdrowia matek, opieki w zakresie zdrowia 
reprodukcyjnego i innych kluczowych usług”.  
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