
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/3/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע שטערקער צו מאכן פרויען׳ס געזונטהייט 
 גלייכבארעכטיגקייט אין פובליק געזונטהייט אנטשיידונגען  

  
לייגט צו א פארטרעטער צו דעם פובליק געזונטהייט און פובליק   (S.7628/A.8536) לעגיסלאציע 

פלאנירונג קאונסיל פאר פרויען׳ס געזונטהייט סערוויס צושטעלער און פארברייטער קענטעניס פון  
 קערפערשאפט וועלכע ראט אויף פובליק געזונטהייט אנטשיידונגען  

  
  

וועלכע שטעלט צו   S.7628/A.8536יסלאציע  גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן לעג
נאך א באשטימטע מיטגליד צו דעם פובליק געזונטהייט און געזונטהייט פלאנירונגס קאונסיל אלס א  

פארטרעטער פון פרויען׳ס געזונטהייט סערוויס ּפרָאוויידערס. דאס פארזיכערט אז פובליק געזונטהייט  
׳ס געזונטהייט אדער אנטשטאלטן וועלכע ספעציאליזירן אין באשלוסן וועלכע האנדלען זיך מיט פרויען

 באהאנדלונג פאר פרויען וועלן ווערן געראטן דורך די מיט די פאסיגע קענטעניס.  
  

״אזוי ווי דער פונדאמענטאלער רעכט צו אבארציע איז אין געפאר ביי דעם הויכן געריכט, איז נאך  
וויכטיגער ווי אלעמאל צו נעמען שריטן דא אין ניו יארק צו פארזיכערן יושר׳דיגע צוטריט צו פרויען׳ס 

פון מאכטפולע  ״מיר האבן געזען די השפעה האט גאווערנער האוקול געזאגט.פרוכפער געזונטהייט,״ 
אינסטיטוציעס וואו עס איז דא א חסרון אין נויטיגע קענטעניס און מיטגעפיל אויף אוועקצושטעלן ּפָאליסיס  

ארום פרויען׳ס געזונטהייט, און עס האט געפירט צו מאסיווע געזונטהייט אומגלייכקייטן אין אונזער  
וועט זיין א וויכטיגע טריט פאראויס אויף צו פובליק געזונטהייט סיסטעם לויט דזשענדער און ראסע. דאס 

פארבעסערן די געזונטהייט פון פרויען אין ניו יארק, ברענגנדיג מער אויפמערקזאמקייט צו די 
שוועריגקייטן און אייגנארטיגע העלטקעיר נושאים וועלכע פרויען שטייען אויס יעדן טאג, און דורך צולייגן  

טישן און אונטערגעשאצטער געביט צום פובליק געזונטהייט און  עמיצער מיט ערפארונג אין דעם קרי
   געזונטהייט פלאנירונגס קאונסיל, וועלן מיר ברענגען בעסערע געזונטהייט יושר צו אלע ניו יארקער.״

  
זענען מבינים אין פארשידענע ערליי פובליק געזונטהייט געביטן, ווי  PHHPCפילע מיטגלידער פון דעם  

געזונטהייט און אינשורענס קאמפאניס, אבער צו דער איצטיגער  -צ.ב.ש. נּורסינג הָאומס, אויפפירעכטס
צו האבן קענטעניס אין פרויען׳ס  PHHPCצייט ווערט נישט געפאדערט פון קיין שום מיטגליד פון דעם 

. וויבאלד דער קאונסיל איז פאראנטווארטליך אויף צו ענדערן דעם ׳סאניטערי קאוד׳,  געזונטהייט
ארויסגעבן רעקאמענדאציעס צום דעם געזונטהייט קאמיסיאנער, אן איבערקוקן אפליקאציעס פאר  
העלטקעיר איינריכטונגען, וועט דאס באשטימען נאך א מיטגליד מיט די קענטעניס צוגעבן וויכטיגע  

. דער געזעץ  PHHPCבענע מיינונג צו פובליק געזונטהייט אנטשיידונגען דורכגעפירט דורכ׳ן איינגעגע
 גייט אריין תיכף אין קראפט.  

  
דאס אונטערשרייבן דעם ביל איז איינס אין א סעריע מאסנאמען וואס די גאווערנער האט גענומען צו 

ן ניו יארק. דער דורכגעפירטער בודזשעט  באשיצן און שטערקער מאכן צוטריט צו פרוכפער געזונטהייט אי
האט איינגעשטעלט אין דעם געזעץ א פאדערונג אז אלע אינשורענס פלענער דעקן אבארציע סערוויסעס  



און פארברייטערן דעם פאמיליע פלאנירונג גרענט פראגראם, וועלכע שטיצט קאמיוניטי פרוכפער 
וויכטיגע -זשעט האט אויך אנטהאלטן קריטישגעזונטהייט באזארגער לענגאויס דעם סטעיט. דער בוד

מאסנאמען צו רעדוצירן ראסע אומגלייכקייטן אין מוטערליכע טויטפעלער און קראנקהייט, אריינגערעכנט  
טעג אויף איין יאר נאכ׳ן געבוירן פאר יעדן   60געבורט מעדיקעיד דעקונג פון -דאס פארברייטערן נאך

געבורט -געבורט און נאך-ון פארבעסערן צוטריט צו בעפאראיינעם אפגעזען אימיגראציע סטאטוס א 
סערוויסעס, אריינגערעכנט דאס פארברייטערן ערנערונג סערוויסעס, סערוויסעס דורך גע׳לייסענס׳טע  

קלינישע סאציעלע ארבעטער, חבר׳שאפט קָאונסלינג און פאציענט נאוויגאציע סערוויסעס. די גאווערנער  
באהיטן און שטערקער מאכן פרוכפער געזונטהייט אין  צו באטאנט איר אנטשלאסנקייט- האט ווידער

שריפט וואס וואלט איבערגעקערט די רעכט צו  - אפרוף צו אן ארויסגעלאזטע הויכע געריכט מיינונגס
 אבארציע גאראנטירט דורך דעם היסטארישן ׳רָאו וו.  וועיד׳.  

  
הייט און געזונטהייט ״דער פובליק געזונט סטעיט סענאטארקע דזשוליע סאלאזאר האט געזאגט,

פלאנירונגס קאונסיל האבן שטארקע איינפלוס אין פילע אנטשיידונגען וואס דער סטעיט מאכט פאר  
געזונט און וואוילזיין אנגעלעגנהייטן פאר פרויען, אבער אן די פאסיגע אנווייזונגען קען עס ווייטער צוגעבן 

. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן צו שוועריגקייטן וועלכע פרויען מאכן מיט טאג טעגליך
 דעם ביל כדי צו געבן פרויען׳ס געזונטהייט א גרעסערע ראלע אין די געזונטהייט באשלוסן אין ניו יארק.״  

  
״פובליק געזונטהייט און געזונטהייט  מיטגליד ריטשערד ען. גאטפריעד האט געזאגט,-אסעמבלי 

ן טרייבן פובליק געזונטהייט ּפָאליסיס. איר מיטגלידערשאפט דארף  פלאנירונגס קאונסיל׳ס באשלוס
צולייגן פארטרעטערשאפט פאר פרויען׳ס געזונטהייט    פארטרעטן די געברויכן פון אלע ניו יארקער.

סערוויס באזארגער צו פובליק געזונטהייט און געזונטהייט פלאנירונגס קאונסיל וועט זיכער מאכן אז  
וויכטיגע סערוויסעס זענען בעסער  -, פרוכפער באהאנדלונג, און אנדערע קריטישמוטערליכע געזונט

 אפגעהיטן.״ 
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